Council of the
European Union
Brussels, 12 October 2020

11744/20
Interinstitutional File:
2012/0011 (COD)
JUR 457
DATAPROTECT 98
JAI 809
MI 395
DIGIT 89
FREMP 95
CODEC 978
LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF
Subject:

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data, and
repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
(Official Journal of the European Union L 119 of 4 May 2016)

LANGUAGES concerned: ES, CS, DE, EL, GA, HR, IT, LT, HU, NL, PL, PT, FI, SV
PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):
—

Procedure 2(c) (obvious errors in a number of language versions)

This text has also been transmitted to the European Parliament.
TIME LIMIT for the observations by Member States: 15 days
OBSERVATIONS to be notified to: secretariat.jl-rectificatifs@consilium.europa.eu
(DQL Rectificatifs, Directorate Quality of Legislation, Legal Service)

11744/20
JUR.7

EN

ANEXO
CORRECCIÓN DE ERRORES
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos)
(Diario Oficial de la Unión Europea L 119 de 4 de mayo de 2016)
1)

En la página 14, considerando 71, segunda frase:

donde dice:
«… Este tipo de tratamiento incluye la elaboración de perfiles consistente en cualquier forma de
tratamiento de los datos personales que evalúe aspectos personales relativos a una persona física, en
particular para analizar o predecir aspectos relacionados con el rendimiento en el trabajo, la
situación económica, la salud, las preferencias o intereses personales, la fiabilidad o el
comportamiento, la situación o los movimientos del interesado, en la medida en que produzca
efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. …»,
debe decir:
«… Este tipo de tratamiento incluye la elaboración de perfiles consistente en cualquier forma de
tratamiento automatizado de los datos personales que evalúe aspectos personales relativos a una
persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relacionados con el rendimiento en el
trabajo, la situación económica, la salud, las preferencias o intereses personales, la fiabilidad o el
comportamiento, la situación o los movimientos del interesado, en la medida en que produzca
efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. …».
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2)

En la página 38, artículo 9, apartado 2, letra b):

donde dice:
«b)

el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos
específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral
y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la
Unión de los Estados miembros …»,

debe decir:
«b)

el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos
específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral
y de la seguridad y protección social, en la medida en que así lo autorice el Derecho de la
Unión o de los Estados miembros …».

3)

En la página 40, artículo 12, apartado 3, primera frase:

donde dice:
«3.

El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones

sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de
un mes a partir de la recepción de la solicitud. …»,
debe decir:
«3.

El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones

sobre la base de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, sin dilación indebida y, en
cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. …».
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4)

En la página 41, artículo 13, apartado 1, letra f), al final:

donde dice:
«… y a los medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.»,
debe decir:
«… y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en que se hayan puesto a
disposición.».
5)

En la página 41, artículo 13, apartado 2, letra e):

donde dice:
«e)

si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito
necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos
personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;»,

debe decir:
«e)

si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito
necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos
personales y está informado de las posibles consecuencias de no facilitar tales datos;».

6)

En la página 41, artículo 13, apartado 2, letra f):

donde dice:
«f)

la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, …»,

debe decir:
«f)

la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, …».
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7)

En la página 42, artículo 14, apartado 1, letra f), al final:

donde dice:
«… garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de ellas o al hecho de
que se hayan prestado.»,
debe decir:
«… garantías adecuadas o apropiadas y a los medios para obtener una copia de estas o al lugar en
que se hayan puesto a disposición.».
8)

En la página 42, artículo 14, apartado 5, letra d), al final:

donde dice:
«…, incluida una obligación de secreto de naturaleza estatutaria.»,
debe decir:
«…, incluida una obligación de secreto de naturaleza legal.».
9)

En la página 43, artículo 15, apartado 1, letra c):

donde dice:
«c)

los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán
comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros u organizaciones
internacionales;»,

debe decir:
«c)

los destinatarios o las categorías de destinatarios a los que se comunicaron o serán
comunicados los datos personales, en particular destinatarios en terceros países u
organizaciones internacionales;».
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10)

En la página 44, artículo 18, apartado 1, letra a):

donde dice:
«a)

el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al
responsable verificar la exactitud de los mismos;»,

debe decir:
«a)

el interesado impugne la exactitud de los datos personales en un plazo que permita al
responsable verificar la exactitud de los mismos;».

11)

En la página 47, artículo 23, apartado 2, letra f):

donde dice:
«f)

los plazos de conservación y las garantías aplicables habida cuenta de la naturaleza alcance
y objetivos del tratamiento o las categorías de tratamiento;»,

debe decir:
«f)

los plazos de conservación y las garantías aplicables habida cuenta de la naturaleza, alcance
y objetivos del tratamiento o las categorías de tratamiento;»,
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12)

En la página 49, artículo 28, apartado 1:

donde dice:
«1.

Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, este

elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y
organizativas apropiados, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del presente
Reglamento y garantice la protección de los derechos del interesado.»,
debe decir:
«1.

Cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, este

elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y
organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos del presente
Reglamento y garantice la protección de los derechos del interesado.».
13)

En la página 49, artículo 28, apartado 3, letra b):

donde dice:
«b)

garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido
a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de
naturaleza estatutaria;»,

debe decir:
«b)

garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido
a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligación de confidencialidad de
naturaleza legal;».
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14)

En la página 49, artículo 28, apartado 3, letra e):

donde dice:
«e)

asistirá al responsable, teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, …»,

debe decir:
«e)

asistirá al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, …».

15)

En la página 54, artículo 36, apartado 1, al final:

donde dice:
«… si el responsable no toma medidas para para mitigarlo.»,
debe decir:
«… si el responsable no toma medidas para mitigarlo.».
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16)

En la página 69, artículo 58, apartado 2, letras a) y b):

donde dice:
«a)

sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una advertencia cuando las
operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el presente
Reglamento;

b)

sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con apercibimiento cuando las
operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento;»,

debe decir:
«a)

dirigir a todo responsable o encargado del tratamiento una advertencia cuando las
operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en el presente
Reglamento;

b)

dirigir a todo responsable o encargado del tratamiento un apercibimiento cuando las
operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en el presente Reglamento;».

17)

En la página 82, artículo 83, apartado 4, letra c):

donde dice:
«c)

las obligaciones de la autoridad de control a tenor del artículo 41, apartado 4.»,

debe decir:
«c)

las obligaciones del organismo de supervisión a tenor del artículo 41, apartado 4.».

11744/20
ANEXO

8
JUR.7

ES

18)

En la página 84, artículo 88, apartado 1, al final:

donde dice:
«…, protección de los bienes de empleados o clientes, así como a efectos del ejercicio y disfrute,
individual o colectivo, de los derechos y prestaciones relacionados con el empleo y a efectos de la
extinción de la relación laboral.»,
debe decir:
«…, protección de los bienes de empleadores o clientes, así como a efectos del ejercicio y disfrute,
individual o colectivo, de los derechos y prestaciones relacionados con el empleo y a efectos de la
extinción de la relación laboral.».
19)

En la página 85, artículo 89, apartado 2, al final:

donde dice:
«…, siempre que sea probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el logro
de los fines científicos y cuanto esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines.»,
debe decir:
«…, siempre y cuando sea probable que esos derechos imposibiliten u obstaculicen gravemente el
logro de los fines científicos y cuando esas excepciones sean necesarias para alcanzar esos fines.».
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PŘÍLOHA
OPRAVA
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(Úřední věstník Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016)
1.

Strana 36, čl. 6 odst. 1 písm. b)

Místo:
„b)

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;“

má být:
„b)

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo za
účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy;“.

2.

Strana 37, čl. 6 odst. 4 písm. c)

Místo:
„c)

povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů
podle článku 9 nebo osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
podle článku 10;“

má být:
„c)

povahu osobních údajů, zejména zda jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů
podle článku 9 nebo osobní údaje týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů
podle článku 10;“.

11744/20
PŘÍLOHA

10
JUR.7

CS

3.

Strana 37, čl. 7 odst. 3

Místo:
„3.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena

zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Před udělením
souhlasu o tom bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej
poskytnout.“
má být:
„3.

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena

zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Před udělením souhlasu o tom
bude subjekt údajů informován. Odvolat souhlas musí být stejně snadné jako jej poskytnout.“
4.

Strana 38, čl. 9 odst. 2 písm. h)

Místo:
„h)

zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení
pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální
péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva
Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění
podmínek a záruk uvedených v odstavci 4;“

má být:
„h)

zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení
pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální
péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva
Unie nebo členského státu nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění
podmínek a záruk uvedených v odstavci 3;“.

5.

Strana 39, čl. 9 odst. 3

Místo:
„3.

Osobní údaje uvedené v odstavci 1 mohou být zpracovávány pro účely uvedené v odst. 2

písm. h), jsou-li tyto údaje zpracovány pracovníkem vázaným služebním tajemstvím nebo na jeho
odpovědnost podle práva Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými
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vnitrostátními orgány nebo jinou osobou, na niž se rovněž vztahuje povinnost mlčenlivosti podle
práva Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány.“
má být:
„3.

Osobní údaje uvedené v odstavci 1 mohou být zpracovávány pro účely uvedené v odst. 2

písm. h), jsou-li tyto údaje zpracovány pracovníkem vázaným služebním tajemstvím podle práva
Unie nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány nebo na
jeho odpovědnost nebo jinou osobou rovněž vázanou povinností mlčenlivosti podle práva Unie
nebo členského státu nebo pravidel stanovených příslušnými vnitrostátními orgány.“
6.

Strana 39, článek 10

Místo:
„Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů
Zpracování osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či
souvisejících bezpečnostních opatření na základě čl. 6 odst. 1 se může provádět pouze pod dozorem
orgánu veřejné moci nebo pokud je oprávněné podle práva Unie nebo členského státu poskytujícího
vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů údajů Jakýkoli souhrnný rejstřík trestů může
být veden pouze pod dozorem orgánu veřejné moci.“
má být:
„Zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů
Zpracování osobních údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů či
souvisejících bezpečnostních opatření na základě čl. 6 odst. 1 se může provádět pouze pod dozorem
orgánu veřejné moci, nebo pokud je povoleno právem Unie nebo členského státu poskytujícím
vhodné záruky, pokud jde o práva a svobody subjektů údajů. Jakýkoli souhrnný rejstřík trestů může
být veden pouze pod dozorem orgánu veřejné moci.“
7.

Strana 40, čl. 12 odst. 3 až 5

Místo:
„3.

Správce poskytne subjektu údajů na žádost podle článků 15 až 22 informace o přijatých

opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení
žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o
další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho
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měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v
elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt
údajů nepožádá o jiný způsob.
4.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a

nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o
možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
5.

Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 a

34 se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo
nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
a)

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo…“

má být:
„3.

Správce poskytne subjektu údajů informace o opatřeních přijatých na žádost podle článků 15

až 22, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další
dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv takovém prodloužení do jednoho měsíce
od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže subjekt údajů podává žádost v
elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to možné, pokud subjekt
údajů nepožádá o jiný způsob.
4.

Pokud správce nepřijme opatření, o něž subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně a

nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů o důvodech nepřijetí opatření a o
možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu.
5.

Informace podle článků 13 a 14 a veškerá sdělení se poskytují a veškerá opatření podle

článků 15 až 22 a 34 se přijímají bezplatně. Jsou-li žádosti podané subjektem údajů zjevně
nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď:
a)

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím
požadovaných informací nebo sdělení nebo s přijetím požadovaných opatření; nebo…“.
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8.

Strana 41, čl. 13 odst. 2 písm. c) až e)

Místo:
„c)

pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence
práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na
souhlasu uděleném před jeho odvoláním;

d)

existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

e)

skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo
požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní
údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;“

má být:
„c)

pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence
práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na
souhlasu před jeho odvoláním;

d)

existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;

e)

skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo
požadavkem, který je nutný pro uzavření smlouvy, a zda má subjekt údajů povinnost osobní
údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů;“.

9.

Strana 42, čl. 14 odst. 2 písm. d)

Místo:
„d)

pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence
práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na
souhlasu uděleném před jeho odvoláním;“

má být:
„d)

pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence
práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na
souhlasu před jeho odvoláním;“.
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10.

Strana 42, čl. 14 odst. 5 písm. b)

Místo:
„b)

se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené
úsilí; to platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro
účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a
záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti
uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo výrazně ztížilo dosažení cílů
uvedeného zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na ochranu
práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací
veřejnosti;“

má být:
„b)

se ukáže, že poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené
úsilí; to platí zejména v případě zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro
účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely s výhradou podmínek a
záruk uvedených v čl. 89 odst. 1, nebo pokud je pravděpodobné, že uplatnění povinnosti
uvedené v odstavci 1 tohoto článku by znemožnilo nebo vážně ohrozilo dosažení cílů
uvedeného zpracování. V takových případech přijme správce vhodná opatření na ochranu
práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, včetně zpřístupnění daných informací
veřejnosti;“.

11.

Strana 43, čl. 15 název

Místo:
„Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům“
má být:
„Právo subjektu údajů na přístup“.
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12.

Strana 47, čl. 23 odst. 1 písm. e)

Místo:
„e)

jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména důležitý
hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně peněžních,
rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;“

má být:
„e)

jiné důležité cíle obecného veřejného zájmu Unie nebo členského státu, zejména důležitý
hospodářský nebo finanční zájem Unie nebo členského státu, včetně měnových,
rozpočtových a daňových záležitostí, veřejného zdraví a sociálního zabezpečení;“.

13.

Strana 47, čl. 24 odst. 3

Místo:
„3.

Jedním z prvků, jimiž lze doložit, že správce plní příslušné povinnosti, je dodržování

schválených kodexů chování uvedených v článku 40 nebo schválených mechanismů pro vydávání
osvědčení uvedených v článku 42.“
má být:
„3.

K doložení plnění povinností správce lze použít i dodržování schválených kodexů chování

uvedených v článku 40 nebo schválených mechanismů pro vydávání osvědčení uvedených v článku
42.“
14.

Strana 48, čl. 25 odst. 3

Místo:
„3.

Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavcích 1 a 2 tohoto

článku, je schválený mechanismus pro vydávání osvědčení podle článku 42.“
má být:
„3.

K doložení plnění požadavků stanovených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku lze použít i

schválený mechanismus pro vydávání osvědčení podle článku 42.“
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15.

Strana 48, čl. 27 odst. 2 písm. a)

Místo:
„a)

zpracování, které je příležitostné, nezahrnuje, ve velkém měřítku, zpracování zvláštních
kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo zpracování osobních údajů týkajících se
rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10, a u něhož je
nepravděpodobné, že by s ohledem na svou povahu, kontext, rozsah a účely představovalo
riziko pro práva a svobody fyzických osob; nebo“

má být:
„a)

zpracování, které je příležitostné, nezahrnuje, ve velkém měřítku, zpracování zvláštních
kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo zpracování osobních údajů týkajících se
odsouzení v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10, a u něhož je
nepravděpodobné, že by s ohledem na svou povahu, kontext, rozsah a účely představovalo
riziko pro práva a svobody fyzických osob; nebo“.

16.

Strana 49, čl. 28 odst. 3 písm. a) a b)

Místo:
„a)

zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto
zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; v
takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před
zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých
důvodů veřejného zájmu;

b)

zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo
aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;“

má být:
„a)

zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, včetně v otázkách
předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto
zpracování již neukládá právo Unie nebo právo členského státu, které se na zpracovatele
vztahuje; v takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku
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před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých
důvodů veřejného zájmu;
b)

zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k důvěrnosti nebo aby
se na ně vztahovala zákonná povinnost důvěrnosti;“.

17.

Strana 50, čl. 28 odst. 5

Místo:
„5.

Jedním z prvků, jimiž lze doložit dostatečné záruky podle odstavců 1 a 4 tohoto článku, je

skutečnost, že zpracovatel dodržuje schválený kodex chování uvedených v článku 40 nebo
schválený mechanismus pro vydávání osvědčení uvedený v článku 42.“
má být:
„5.

K doložení dostatečných záruk podle odstavců 1 a 4 tohoto článku lze použít i skutečnost, že

zpracovatel dodržuje schválený kodex chování uvedený v článku 40 nebo schválený mechanismus
pro vydávání osvědčení uvedený v článku 42.“
18.

Strana 51, čl. 30 odst. 5

Místo:
„5.

Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí pro podnik nebo organizaci

zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje
riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování
zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v
trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.“
má být:
„5.

Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se nepoužijí pro podnik nebo organizaci

zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje
riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování
zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se odsouzení v
trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.“
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19.

Strana 52, čl. 32 odst. 1 písm. d)

Místo:
„d)

procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických
a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.“

má být:
„d)

procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických
a organizačních opatření pro zajištění zabezpečení zpracování.“

20.

Strana 52, čl. 32 odst. 2 a 3

Místo:
„2.

Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední zejména rizika, která představuje

zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo
neoprávněný přístup k nim.
3.

Jedním z prvků, jimiž lze doložit soulad s požadavky stanovenými v odstavci 1 tohoto

článku, je dodržování schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo uplatňování
schváleného mechanismu pro vydávání osvědčení uvedeného v článku 42.“
má být:
„2.

Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení se zohlední zejména rizika, která představuje

zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné
zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo
neoprávněný přístup k nim.
3.

K doložení plnění požadavků stanovených v odstavci 1 tohoto článku lze použít i

dodržování schváleného kodexu chování uvedeného v článku 40 nebo schváleného mechanismu pro
vydávání osvědčení uvedeného v článku 42.“
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21.

Strana 53, čl. 35 odst. 3 písm. b)

Místo:
„b)

rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních
údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10;
nebo“

má být:
„b)

rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních
údajů týkajících se odsouzení v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10;
nebo“.

22.

Strana 54, čl. 35 odst. 9

Místo:
„9.

Správce ve vhodných případech získá k zamýšlenému zpracování stanovisko subjektů údajů

nebo jejich zástupců, aniž by byla dotčena ochrana obchodních či veřejných zájmů nebo bezpečnost
operací zpracování.“
má být:
„9.

Správce ve vhodných případech získá k zamýšlenému zpracování stanovisko subjektů údajů

nebo jejich zástupců, aniž by byla dotčena ochrana obchodních či veřejných zájmů nebo
zabezpečení operací zpracování.“
23.

Strana 55, čl. 37 odst. 1 písm. c)

Místo:
„c)

hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních
kategorií údajů uvedených v článku 9 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v
trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.“

má být:
„c)

hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních
kategorií údajů uvedených v článku 9 nebo osobních údajů týkajících se odsouzení v
trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10.“
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24.

Strana 56, čl. 38 odst. 2

Místo:
„2.

Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů

uvedených v článku 39 tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, k přístupu k
osobním údajům a operacím zpracování a k udržování jeho odborných znalostí.“
má být:
„2.

Správce a zpracovatel podporují pověřence pro ochranu osobních údajů při plnění úkolů

uvedených v článku 39 tím, že mu poskytují zdroje nezbytné k plnění těchto úkolů, přístup k
osobním údajům a operacím zpracování a zdroje nezbytné k udržování jeho odborných znalostí.“
25.

Strana 57, čl. 40 odst. 2 písm. h)

Místo:
„h)

opatření a postupy uvedené v článcích 24 a 25 a opatření k zajištění bezpečnosti zpracování
podle článku 32;“

má být:
„h)

opatření a postupy uvedené v článcích 24 a 25 a opatření k zajištění zabezpečení zpracování
podle článku 32;“.

26.

Strana 64, článek 48

Místo:
„Předání či zveřejnění údajů nepovolená právem Unie
Rozhodnutí soudního orgánu a rozhodnutí správního orgánu třetí země, jež po správci nebo
zpracovateli požadují předání nebo zpřístupnění osobních údajů, lze jakýmkoli způsobem uznat
nebo vymáhat, pouze pokud vycházejí z mezinárodní dohody, například úmluvy o vzájemné právní
pomoci, která je v platnosti mezi žádající třetí zemí a Unií nebo členským státem, aniž jsou dotčeny
jiné důvody pro převod podle této kapitoly.“
má být:
„Předávání či zveřejňování údajů nepovolené právem Unie
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Rozhodnutí soudního orgánu a rozhodnutí správního orgánu třetí země, jež po správci nebo
zpracovateli požadují předání nebo zpřístupnění osobních údajů, lze jakýmkoli způsobem uznat
nebo vymáhat, pouze pokud vycházejí z mezinárodní dohody, například úmluvy o vzájemné právní
pomoci, která je v platnosti mezi žádající třetí zemí a Unií nebo členským státem, aniž jsou dotčeny
jiné důvody pro předání podle této kapitoly.“
27.

Strana 64, čl. 49 odst. 1 poslední pododstavec

Místo:
„Jestliže by některé předání nemohlo být založeno na některém z ustanovení článku 45 nebo 46,
včetně ustanovení o závazných podnikových pravidlech, a žádná z výjimek pro specifickou situaci
uvedených v prvním pododstavci není použitelná, může k předání do třetí země nebo mezinárodní
organizaci dojít pouze tehdy, pokud tento převod není opakovaný, týká se pouze omezeného počtu
subjektů údajů, je nezbytný pro účely závažných oprávněných zájmů správce, které nejsou
převáženy zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, a pokud správce posoudil všechny
okolnosti daného předání údajů a na základě tohoto posouzení poskytl vhodné záruky pro ochranu
osobních údajů. Správce o takovém předání informuje dozorový úřad. Správce musí kromě
poskytnutí informací uvedených v článcích 13 a 14 subjekt údajů informovat o předání a o
závažných legitimních zájmech, které sledoval.“
má být:
„Jestliže by některé předání nemohlo být založeno na některém z ustanovení článku 45 nebo 46,
včetně ustanovení o závazných podnikových pravidlech, a žádná z výjimek pro specifickou situaci
uvedených v prvním pododstavci není použitelná, může k předání do třetí země nebo mezinárodní
organizaci dojít pouze tehdy, pokud toto předání není opakované, týká se pouze omezeného počtu
subjektů údajů, je nezbytné pro účely závažných oprávněných zájmů správce, které nejsou
převáženy zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, a pokud správce posoudil všechny
okolnosti daného předání údajů a na základě tohoto posouzení poskytl vhodné záruky pro ochranu
osobních údajů. Správce o takovém předání informuje dozorový úřad. Správce musí kromě
poskytnutí informací uvedených v článcích 13 a 14 subjekt údajů informovat o předání a o
závažných legitimních zájmech, které sledoval.“
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28.

Strana 77, čl. 70 odst. 1 písm. h)

Místo:
„h)

vydává pokyny, doporučení a osvědčené postupy v souladu s písmenem b) tohoto odstavce,
pokud jde o okolnosti, za jakých je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů
bude mít z následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, jak je uvedeno
v čl. 34 odst. 1;“

má být:
„h)

vydává pokyny, doporučení a osvědčené postupy v souladu s písmenem e) tohoto odstavce,
pokud jde o okolnosti, za jakých je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů
bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, jak je uvedeno
v čl. 34 odst. 1;“.

29.

Strana 82, čl. 83 odst. 4 až 6

Místo:
„4.

Za porušení následujících ustanovení lze v souladu s odstavcem 2 uložit správní pokuty až

do výše 10 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 2 % celkového ročního obratu
celosvětově za předchozí finanční rok, podle toho, která hodnota je vyšší:
...........
5.

Za porušení následujících ustanovení lze v souladu s odstavcem 2 uložit správní pokuty až

do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu
celosvětově za předchozí finanční rok, podle toho, která hodnota je vyšší:
.............
6.

Za nesplnění příkazu dozorového úřadu podle čl. 58 odst. 2 lze v souladu s odstavcem 2

tohoto článku uložit správní pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až
do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok, podle toho, co je
vyšší.“
má být:
„4.

Za porušení následujících ustanovení se v souladu s odstavcem 2 uloží správní pokuty až

do výše 10 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 2 % celkového ročního obratu
celosvětově za předchozí finanční rok, podle toho, která hodnota je vyšší:
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...........
5.

Za porušení následujících ustanovení se v souladu s odstavcem 2 uloží správní pokuty až

do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 4 % celkového ročního obratu
celosvětově za předchozí finanční rok, podle toho, která hodnota je vyšší:
.............
6.

Za nesplnění příkazu dozorového úřadu podle čl. 58 odst. 2 se v souladu s odstavcem 2

tohoto článku uloží správní pokuty až do výše 20 000 000 EUR, nebo jedná-li se o podnik, až
do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok, podle toho, co je
vyšší.“
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ANHANG
BERICHTIGUNG
der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DatenschutzGrundverordnung)
(Amtsblatt der Europäischen Union L 119 vom 4. Mai 2016)
Seite 51 Artikel 30 Absatz 2 Einleitung
Anstatt:
"… ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten
Tätigkeiten der Verarbeitung, die Folgendes enthält:"
muss es heißen:
"… ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im Auftrag eines Verantwortlichen durchgeführten
Tätigkeiten der Verarbeitung, das Folgendes enthält:"

Seite 52 Artikel 33 Absatz 5 Satz 1
Anstatt:
"Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten
einschließlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen."
muss es heißen:
"Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten
einschließlich aller im Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
stehenden Fakten, ihrer Auswirkungen und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen."
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Seite 53 Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe a und b
Anstatt:
"a)

der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen
getroffen hat und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen
personenbezogenen Daten angewandt wurden, insbesondere solche, durch die die
personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den
personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch
Verschlüsselung;

b)

der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe
Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht;

c)

dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat
stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen,
durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden."

muss es heißen:
"a)

der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen
getroffen und diese Vorkehrungen wurden auf die von der Verletzung betroffenen
personenbezogenen Daten angewandt, insbesondere solche, durch die die
personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den
personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch
Verschlüsselung;

b)

der Verantwortliche hat durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt, dass das hohe
Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller
Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht;
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c)

die Benachrichtigung wäre mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. In diesem
Fall hat stattdessen eine öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu
erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam informiert werden."
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 119 της 4ης Μαΐου 2016)
1. Στη σελίδα 4, αιτιολογική σκέψη 20 δεύτερη περίοδος
αντί:
«(…) όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα, προκειμένου να
διασφαλίζεται (…)»,
διάβαζε:
«(…) όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαστική τους ιδιότητα, προκειμένου να διασφαλίζεται
(…)».
2. Στη σελίδα 6, αιτιολογική σκέψη 32 πρώτη περίοδος
αντί:
«(…) η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της
συμφωνίας (…)»,
διάβαζε:
«(…) η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη
ένδειξη της συμφωνίας (…)».
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3. Στη σελίδα 6, αιτιολογική σκέψη 33 τρίτη περίοδος
αντί:
«Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη συναίνεσή τους
μόνο σε ορισμένους τομείς της έρευνας (…)»,
διάβαζε:
«Τα υποκείμενα των δεδομένων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τη συγκατάθεσή
τους μόνο σε ορισμένους τομείς της έρευνας (…)».
4. Στη σελίδα 7, αιτιολογική σκέψη 39 πέμπτη περίοδος
αντί:
«Ιδίως, οι συγκεκριμένοι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα
πρέπει να είναι σαφείς, νόμιμοι και προσδιορισμένοι κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.»,
διάβαζε:
«Ιδίως, οι συγκεκριμένοι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα
πρέπει να είναι ρητοί, νόμιμοι και προσδιορισμένοι κατά τον χρόνο συλλογής των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.».
5. Στη σελίδα 8, αιτιολογική σκέψη 42 πρώτη περίοδος
αντί:
«(42) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας (…)»,
διάβαζε:
«(42) Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, ο
υπεύθυνος επεξεργασίας (…)».
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6. Στη σελίδα 10, αιτιολογική σκέψη 50 δεύτερο εδάφιο πρώτη περίοδος
αντί:
«Όταν το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχε τη συναίνεσή του ή η επεξεργασία βασίζεται (…)»,
διάβαζε:
«Όταν το υποκείμενο των δεδομένων παρέσχε τη συγκατάθεσή του ή η επεξεργασία βασίζεται
(…)».
7. Στη σελίδα 11, αιτιολογική σκέψη 54 πρώτη περίοδος
αντί:
«(54) Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι
απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στους τομείς της δημόσιας υγείας, χωρίς τη
συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.»,
διάβαζε:
«(54) Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι
απαραίτητη για λόγους δημόσιου συμφέροντος στους τομείς της δημόσιας υγείας, χωρίς τη
συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.».
8. Στη σελίδα 18, αιτιολογική σκέψη 97 πρώτη περίοδος
αντί:
«(97) Εάν η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή, εξαιρουμένων των δικαστηρίων ή των
ανεξάρτητων δικαστικών αρχών όταν ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους αρμοδιότητα, εφόσον,
στον ιδιωτικό τομέα, (…)»,
διάβαζε:
«(97) Εάν η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή, εξαιρουμένων των δικαστηρίων ή των
ανεξάρτητων δικαστικών αρχών όταν ενεργούν υπό τη δικαστική τους ιδιότητα, εφόσον, στον
ιδιωτικό τομέα, (…)».
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9. Στη σελίδα 24, αιτιολογική σκέψη 129 έκτη περίοδος
αντί:
«Κάθε νομικά δεσμευτικό μέτρο της εποπτικής αρχής θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς, να είναι
σαφές και απερίφραστο, να αναφέρει (…)»,
διάβαζε:
«Κάθε νομικά δεσμευτικό μέτρο της εποπτικής αρχής θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς, να είναι
σαφές και αδιαμφισβήτητο, να αναφέρει (…)».
10. Στη σελίδα 26, αιτιολογική σκέψη 143 πρώτη παράγραφος τρίτη περίοδος
αντί:
«(…) από τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στον διαδικτυακό τόπο του
ΣυμβουλίουΠροστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ.»,
διάβαζε:
«(…) από τη δημοσίευση των αποφάσεων αυτών στον διαδικτυακό τόπο του Συμβουλίου
Προστασίας Δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ.».
11. Στη σελίδα 34, άρθρο 4 σημείο 11)
αντί:
«11)

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη,

συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία (…)»,
διάβαζε:
«11)

«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη,

συγκεκριμένη, εν πλήρει επιγνώσει και αδιαμφισβήτητη, με την οποία (…)».
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12. Στη σελίδα 36, άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α)
αντί:
«α)

το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα του (…)»,
διάβαζε:
«α)

το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει συγκατάθεση για την επεξεργασία των

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του (…)».
13. Στη σελίδα 38, άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
αντί:
«(…) εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί,»,
διάβαζε:
«(…) εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να παράσχει
συγκατάθεση,».
14. Στη σελίδα 38, άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο στ)
αντί:
«στ)

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών

αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα,»,
διάβαζε:
«στ)

η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών

αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαστική τους ιδιότητα,».

11744/20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

32
JUR.7

EL

15. Στη σελίδα 39, ΚΕΦΑΛΑΙΟ III, τίτλος
αντί:
«Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων»,
διάβαζε:
«Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων».
16. Στη σελίδα 48, άρθρο 25 παράγραφος 2 δεύτερη περίοδος
αντί:
«Αυτή η υποχρεώση ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (…)»,
διάβαζε:
«Αυτή η υποχρέωση ισχύει για το εύρος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (…)».
17. Στη σελίδα 52, άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο β)
αντί:
«β)

της δυνατότητας διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και

της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,»,
διάβαζε:
«β)

της δυνατότητας διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της

διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή
βάση,».
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18. Στη σελίδα 55, άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α)
αντί:
«α)

η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν

στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,»,
διάβαζε:
«α)

η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν

στο πλαίσιο της δικαστικής τους ιδιότητας,».
19. Στη σελίδα 57, άρθρο 40 παράγραφος 4
αντί:
«4.

Ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρεται στην παράγράφο 2 του παρόντος άρθρου (…)»,

διάβαζε:
«4.

Ο κώδικας δεοντολογίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου (…)».

20. Στη σελίδα 67, άρθρο 55 παράγραφος 3
αντί:
«3.

Οι εποπτικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες

διενεργούνται από δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας.»,
διάβαζε:
«3.

Οι εποπτικές αρχές δεν είναι αρμόδιες να ελέγχουν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες

διενεργούνται από δικαστήρια στο πλαίσιο της δικαστικής τους ιδιότητας.».
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21. Στη σελίδα 77, άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)
αντί:
«ζ)

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το

στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου σχετικά με τη διαπίστωση των παραβίασεων
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (…)»,
διάβαζε:
«ζ)

εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με το

στοιχείο ε) της παρούσας παραγράφου σχετικά με τη διαπίστωση των παραβιάσεων
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (…)».
22. Στη σελίδα 78, άρθρο 70 παράγραφος 4 πρώτη περίοδος
αντί:
«4.

Όπου είναι σκόπιμο, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί τη γνώμη των

ενδιαφερόμενων μέρων και τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις μέσα
σε εύλογη προθεσμία.»,
διάβαζε:
«4.

Όπου είναι σκόπιμο, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων ζητεί τη γνώμη των

ενδιαφερόμενων μερών και τους δίνει την ευκαιρία να υποβάλουν παρατηρήσεις μέσα
σε εύλογη προθεσμία.».
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23. Στη σελίδα 83, άρθρο 83 παράγραφος 5 στοιχείο α)
αντί:
«α)

οι βασικές αρχές για την επεξεργασία, περιλαμβανομένων των όρων που ισχύουν για την

έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 9,»,
διάβαζε:
«α)

οι βασικές αρχές για την επεξεργασία, περιλαμβανομένων των όρων που ισχύουν για τη

συγκατάθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6, 7 και 9,».
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IARSCRÍBHINN
CEARTÚCHÁN
ar Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an
27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil
agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE
(An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí)
(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 119 an 4 Bealtaine 2016)
(Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge an 4 Bealtaine 2016)
1.

Ar leathanach 32, Airteagal 3(1)

in ionad:
"1.

Tá feidhm [...] is cuma cé acu an ndéantar an phróiseáil san Aontas nó nach ndéantar.",

léitear:
"1.

Tá feidhm [...] is cuma cé acu a dhéantar nó nach ndéantar an phróiseáil san Aontas.".

2.

Ar leathanach 33, pointe (1) d’Airteagal 4, tús phointe (1)

in ionad:
"(1)

ciallaíonn “sonraí pearsanta” aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha saineathanta nó

in-sainaitheanta (“ábhar sonraí”)...;",
léitear:
"(1)

ciallaíonn “sonraí pearsanta” aon fhaisnéis a bhaineann le duine nádúrtha sainaitheanta nó

in-sainaitheanta (“ábhar sonraí')...;".
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3.

Ar leathanach 34, pointe (11) d’Airteagal 4

in ionad:
"(11) ciallaíonn “toiliú” an ábhair sonraí aon chur in iúl atá sonrach, feasach agus gan athbhrí, a
dhéanann an t-ábhar sonraí a thabhairt faoi shaoirse, trí ráiteas nó trí ghníomhaíocht shoiléir
dhearfach, á rá gur mian leis nó léí aontú le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi;",
léitear:
"(11) ciallaíonn “toiliú” an ábhair sonraí aon léiriú sonrach, feasach agus gan athbhrí a thugtar
faoi shaoirse ar mhianta an ábhair sonraí trína gcuireann sé nó sí in iúl, trí ráiteas nó trí
ghníomhaíocht shoiléir dhearfach, go n-aontaíonn sé nó sí le próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann
leis nó léi;".
4.

Ar leathanach 35, pointe (22) d’Airteagal 4

in ionad:
"(22)

ciallaíonn “údarás maoirseachta lena mbaineann” údarás maoirseachta a mbaineann

próiseáil somraí pearsanta leis mar gurb amhlaidh:
(a)

go bhfuil an rialaitheoir nó an próiseálaí bunaithe ar chríoch Bhallstáit

an údaráis mhaoirseachta sin;
(b)

go bhfuil éifeacht shubstainteach nó gur dóchúil go mbeidh éifeacht shubstainteach

ag an bpróiseáil ar ábhair sonraí atá ina gcónaí i mBallstát an údaráis mhaoirseachta sin; nó
(c)

go ndearnadh gearán a thaisceadh leis an údarás maoirseachta sin;",

léitear:
"(22)

ciallaíonn “údarás maoirseachta lena mbaineann” údarás maoirseachta a mbaineann

próiseáil sonraí pearsanta leis mar gurb amhlaidh:
(a)

go bhfuil an rialaitheoir nó an próiseálaí bunaithe ar chríoch Bhallstát

an údaráis maoirseachta sin;
(b)

go bhfuil éifeacht shubstainteach nó gur dóchúil go mbeidh éifeacht shubstainteach

ag an bpróiseáil ar ábhair sonraí atá ina gcónaí i mBallstát an údaráis maoirseachta sin; nó
(c)

go ndearnadh gearán a thaisceadh leis an údarás maoirseachta sin;".
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5.

Ar leathanach 37, Airteagal 8(1)

in ionad:
"1.

I gcás go mbeidh feidhm ag pointe (a) d'Airteagal 6(1), maidir le seirbhísí na sochaí

faisnéise a thairiscint go díreach do leanbh, beidh próiseáil sonraí pearsanta linbh dleathach I gcás
ian mbeidh an leanbh os cionn 16 bliana d'aois. Má tá an leanbh faoi bhun 16 bliana d'aois, ní
bheidh an phróiseáil sin dleathach ach amháin má thugann nó má údaraíonn, agus a mhéid a
thugann nó a údaraíonn, sealbhóir na freagrachta tuismitheoireachta as an leanbh an toiliú sin.
Féadfaidh ballstáit a fhoráil le dlí d'aois is oige chun na gcríoch sin, ar choinníoll nach bhfuil an
aois sin faoi bhun 13 bliana d'aois.",
léitear:
"1.

I gcás go mbeidh feidhm ag pointe (a) d'Airteagal 6(1), maidir le seirbhísí na sochaí

faisnéise a thairiscint go díreach do leanbh, beidh próiseáil sonraí pearsanta linbh dleathach i gcás
ina mbeidh an leanbh 16 bliana d'aois ar a laghad. Má tá an leanbh faoi bhun 16 bliana d'aois, ní
bheidh an phróiseáil sin dleathach ach amháin má thugann nó má údaraíonn, agus a mhéid a
thugann nó a údaraíonn, sealbhóir na freagrachta tuismitheoireachta as an leanbh an toiliú sin.
Féadfaidh Ballstáit a fhoráil le dlí d'aois is lú ná sin chun na gcríoch sin, ar choinníoll nach bhfuil
an aois is lú sin faoi bhun 13 bliana d'aois.".
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6.

Ar leathanach 40, Airteagal 12(5)

in ionad:
"5.

Cuirfear faisnéis a sholáthraítear faoi Airteagal 13 agus Airteagal 14 ar fáil saor in aisce mar

aon le haon chumarsáid agus aon ghníomh a dhéanfar faoi Airteagal 15 go hAirteagal 22 agus faoi
Airteagal 34. I gcás inar léir go follasach go bhfuil iarrataí ón ábhar sonraí gan bhunús nó
iomarcach, go háirithe toisc go bhfuil siad athráiteach, féadfaidh an rialaitheoir ceann acu seo a
leanas a dhéanamh:
(a)

táille réasúnach a ghearradh chun na costais a bhaineann leis an bhfaisnéis a chur ar fáil nó

as gníomhaíocht a dhéanamh mar a iarradh a chur san áireamh; nó
(b)

diúltóidh sé gníomhú ar an iarratas.",

léitear:
"5.

Cuirfear faisnéis a sholáthraítear faoi Airteagal 13 agus Airteagal 14 ar fáil saor in aisce mar

aon le haon chumarsáid agus aon ghníomhaíochtaí a dhéanfar faoi Airteagal 15 go hAirteagal 22
agus faoi Airteagal 34. I gcás inar follasach go bhfuil iarrataí ó ábhar sonraí gan bhunús nó go
bhfuil siad iomarcach, go háirithe mar gheall ar a atarlaithí atá siad, féadfaidh an rialaitheoir ceann
acu seo a leanas a dhéanamh:
(a)

táille réasúnach a ghearradh agus na costais riaracháin a bhaineann leis an bhfaisnéis nó an

chumarsáid a iarradh a sholáthar, nó as an ngníomhaíocht a iarradh a dhéanamh, á gcur san áireamh;
nó
(b)

diúltú gníomhú ar an iarraidh.".
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7.

Ar leathanach 40, Airteagal 13(1), na focail réamhráiteacha

in ionad:
"1.

I gcás go mbailítear sonraí pearsanta ábhar sonraí ón ábhar sonraí, tabharfaidh an rialaitheoir

an fhaisnéis uile faoin méid seo a leanas don ábhar sonraí tráth a fhaighfear na sonraí pearsanta:",
léitear:
"1.

I gcás go mbailítear sonraí pearsanta a bhaineann le hábhar sonraí ón ábhar sonraí,

tabharfaidh an rialaitheoir an fhaisnéis uile seo a leanas don ábhar sonraí tráth a gheofar na sonraí
pearsanta:",
8.

Ar leathanach 40, Airteagal 13(1), pointe (b)

in ionad:
"(b)

sonraí teagmhála an oifigigh cosanta sonraí,i gcás inarb ábhartha;",

léitear:
"(b)

sonraí teagmhála an oifigigh cosanta sonraí, i gcás inarb infheidhme;".

9.

Ar leathanach 41, Airteagal 13(2)

in ionad:
"2.

De bhreis ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1, soláthróidh an rialaitheoir tráth a fhaighfear

sonraí pearsanta don ábhar sonraí, an fhaisnéis bhreise sin is gá chun próiseáil chothrom agus
thrédhearcach a áirithiú:",
léitear:
"2.

De bhreis ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1, soláthróidh an rialaitheoir don ábhar sonraí,

tráth a gheofar sonraí pearsanta, an fhaisnéis bhreise seo a leanas is gá chun próiseáil chothrom
thrédhearcach a áirithiú:".
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10.

Ar leathanach 42, Airteagal 14(5), pointe (b)

in ionad:
"(b)

tá sé dodhéanta an fhaisnéis sin a chur ar fáil nó bhainfeadh iarracht dhíréireach lena cur ar

fáil go háirithe nó chun críocha cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críocha
taighde eolaíoch nó stairiúil nó chun críocha staidrimh, faoi réir na gcoinníollacha agus na
gcoimircí a leagtar síos in Airteagal 89(1) nó a mhéid is dócha nach féidir a chun na críocha sin h a
ghnóthú de bharr an oibleagáíd dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo nó go ndéanfar an gnóthú
sin a lagú go mór.;Sna cásanna sin déanfaidh an rialaitheoir na bearta is gá chun cearta, saoirsí agus
leasanna dlisteanacha an ábhair sonraí a chosaint, lena n-áirítear an fhaisnéis an fhaisnéis a chur ar
fáil go poiblí;",
léitear:
"(b) tá sé dodhéanta an fhaisnéis sin a sholáthar nó bhainfeadh iarracht dhíréireach lena soláthar, go
háirithe le haghaidh próiseáil chun críoch cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun
críoch taighde eolaíoch nó stairiúil nó chun críoch staidrimh, faoi réir na gcoinníollacha agus na
gcoimircí dá dtagraítear in Airteagal 89(1) nó a mhéid is dócha go bhfágann an oibleagáid dá
dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo go mbeadh sé dodhéanta cuspóirí na próiseála sin a bhaint
amach nó go gcuirfí isteach go mór ar bhaint amach na gcuspóirí sin. Sna cásanna sin, déanfaidh an
rialaitheoir na bearta is gá chun cearta, saoirsí agus leasanna dlisteanacha an ábhair sonraí a
chosaint, lena n-áirítear an fhaisnéis a chur ar fáil go poiblí;".
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11.

Ar leathanach 43, Airteagal 15(3), an dara habairt

in ionad:
"I gcás ina ndéanann an t-ábhar sonraí trí mhean leictreonach, agus mura n-iarrann an t-ábhar sonraí
a mhalairt, cuirfear an fhaisnéis ar fáil i bhfoirm leictreonach a úsáidtear go coitianta.",
léitear:
"I gcás ina ndéanann an t-ábhar sonraí an iarraidh trí mheán leictreonach, agus mura n-iarrann an
t-ábhar sonraí a mhalairt, cuirfear an fhaisnéis ar fáil i bhfoirm leictreonach a úsáidtear go
coitianta.".
12.

Ar leathanach 43, Airteagal 16, an dara habairt

in ionad:
"Agus na críocha dár ndearnadh an phrósieáil a gcur san áireamh, beidh sé de cheart ag an ábhar
sonraí go ndéanfar sonraí neamhiomlána a chomhlánú, lena n-áirítear de bhíthin soláthair ráitis
fhorlíontaigh.",
léitear:
"Agus na críocha dá ndearnadh an phróiseáil á gcur san áireamh, beidh sé de cheart ag an ábhar
sonraí go ndéanfar sonraí pearsanta neamhiomlána a chomhlánú, lena n-áirítear de bhíthin ráiteas
forlíontach a sholáthar.".
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13.

Ar leathanach 44, Airteagal 17(3), pointe (d)

in ionad:
"(d)

chun críocha cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críocha taighde

eolaíoch nó stairiúil nó chun críocha staidrimh i gcomhréir le hAirteagal 89(1) a mhéid is dócha
nach féidir cuspóirí na próiseala sin a ghnóthú nó go ndéanfaí dochar dá ngnóthú de bharr an chirt
dá dtagraítear i mír 1; nó",
léitear:
"(d)

chun críoch cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le leas an phobail, chun críoch taighde

eolaíoch nó stairiúil nó chun críoch staidrimh i gcomhréir le hAirteagal 89(1) a mhéid is dócha go
bhfágann an ceart dá dtagraítear i mír 1 go mbeadh sé dodhéanta cuspóirí na próiseála sin a bhaint
amach nó go gcuirfí isteach go mór ar bhaint amach na gcuspóirí sin; nó".
14.

Ar leathanach 45, Airteagal 21(1)

in ionad:
"1.

Beidh sé de cheart ag an ábhar sonraí agóid a dhéanamh, ar fhorais a bhaineann lena staid

leithleach féin, ag am ar bith, i gcoinne próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi féin agus é
arna bhunú ar phointe (e) nó nó ar phointe (f) d'Airteagal 6(1), lena n-áirítear próifíliú bunaithe ar
na forálacha sin.",
léitear:
"1.

Beidh sé de cheart ag an ábhar sonraí agóid a dhéanamh, ar fhorais a bhaineann lena staid

leithleach féin, ag am ar bith, i gcoinne próiseáil sonraí pearsanta a bhaineann leis nó léi féin agus é
arna bhunú ar phointe (e) nó ar phointe (f) d'Airteagal 6(1), lena n-áirítear próifíliú bunaithe ar na
forálacha sin.".
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15.

Ar leathanach 46, Airteagal 22(2)

in ionad:
"2.

Ní bheidh feidhm ag mír 1 más fíor an méid seo a leanasi dtaca leis an gcinneadh:",

léitear:
"2.

Ní bheidh feidhm ag mír 1 más fíor an méid seo a leanas i dtaca leis an gcinneadh:".

16.

Ar leathanach 47, Airteagal 23(2), pointe (h)

in ionad:
"(h)

an ceart atá agna hábhair sonraí [...].",

léitear:
"(h)

an ceart atá ag na hábhair sonraí [...].".

17.

Ar leathanach 48, Airteagal 25(2), an dara habairt

in ionad:
"Tá feidhm ag an oibleagáid sin maidir leis an méid sonraí a bhailítear, an oiread próiseálaa
dhéantar orthu, an tréimhse a stóráiltear iad lena linn agus an rochtain atá orthu.",
léitear:
"Tá feidhm ag an oibleagáid sin maidir leis an méid sonraí pearsanta a bhailítear, an oiread
próiseála a dhéantar orthu, an tréimhse a stóráiltear iad lena linn agus an rochtain atá orthu.".
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18.

Ar leathanach 48, Airteagal 26(2)

in ionad:
"2.

Maidir leis an gcomhshocrú dá dtagraítear i mír 1, leireofar ann [...].",

léitear:
"2.

Maidir leis an gcomhshocrú dá dtagraítear i mír 1, léireofar go cuí ann [...].".

19.

Ar leathanach 48, Airteagal 27, an teideal

in ionad:
"Ionadaithe do rialaitheoirí nódo phróiseálaithe nach bhfuil bunaithe san Aontas",
léitear:
"Ionadaithe rialaitheoirí nó próiseálaithe nach bhfuil bunaithe san Aontas".
20.

Ar leathanach 49, Airteagal 28(3), pointe (e)

in ionad:
"(e)

agus cineál na próiseála á chursan áireamh, [...]",

léitear:
"(e)

agus cineál na próiseála á chur san áireamh, [...]".
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21.

Ar leathanach 49, Airteagal 28(3), pointe (h)

in ionad:
"(h) cuirfidh sé ar fáil don rialaitheoir an fhaisnéis uile is gá chun comhlíonadh na n-oibleagáidí atá
leagtha síos san Airteagal seo a thaipseáint agus [...].",
léitear:
"(h) cuirfidh sé ar fáil don rialaitheoir an fhaisnéis uile is gá chun comhlíonadh na n-oibleagáidí atá
leagtha síos san Airteagal seo a thaispeáint agus [...].".
22.

Ar leathanach 50, Airteagal 30(1)

in ionad:
"Áireofar an fhaisnéis uile eo a leanas sa taifead sin:",
léitear:
"Áireofar an fhaisnéis uile seo a leanas sa taifead sin:".
23.

Ar leathanach 52, Airteagal 33(3), pointe (d)

in ionad:
"(d)

tabharfar tuairisc ar na bearta atá déanta ag an rialaitheoir nó atá beartaithe aige a dhéanamh

le haghaidh a tbabhairt ar an sárú i ndáil le sonraí pearsanta, [...].",
léitear:
"(d)

tabharfar tuairisc ar na bearta atá déanta ag an rialaitheoir nó atá beartaithe aige a dhéanamh

le haghaidh a thabhairt ar an sárú i ndáil le sonraí pearsanta, [...].".
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24.

Ar leathanach 52, Airteagal 33(5), an dara habairt

in ionad:
"Leis an doiciméadacht sin, cuirfear ar chumas an údaráis mhaoirseachta a fhíorú an bhfuil an
tAirteagal seo á chomhlíonadh.",
léitear:
"Leis an doiciméadacht sin, cuirfear ar chumas an údaráis maoirseachta a fhíorú an bhfuil an
tAirteagal seo á chomhlíonadh.".
25.

Ar leathanach 54, Airteagal 36(2)

in ionad:
"Cuirfidh an t-údarás maoireseachta an rialaitheoir agus [...]",
léitear:
"Cuirfidh an t-údarás maoirseachta an rialaitheoir agus [...]".
26.

Ar leathanach 56, Airteagal 40(1)

in ionad:
"1.

Tabharfaidh na Ballstáit, [...] mar aon le riachtanais sonracha na micreafhiontar agus na

bhfiontar beag agus meánmhéide.",
léitear:
"1.

Tabharfaidh na Ballstáit, [...] mar aon le riachtanais shonracha micrifhiontar agus fiontar

beag agus meánmhéide.".
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27.

Ar leathanach 57, Airteagal 40(3)

in ionad:
"3.

De bhreis ar rialaitheoirí nó próiseálaithe atá faoi réir an Rialacháin seo do chloí leo,

féadfaidh rialaitheoiri nó próiseálaíthe nach bhfuil [...].",
léitear:
"3

De bhreis ar rialaitheoirí nó próiseálaithe atá faoi réir an Rialacháin seo do chloí leo,

féadfaidh rialaitheoirí nó próiseálaithe nach bhfuil [...].".
28.

Ar leathanach 57, Airteagal 40(5), an dara habairt

in ionad:
"5.

Comhlachais agus comhlachtaí eile dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo a bhfuil sé

beartaithe acu cód iompair a ullmhú nó cód iompair atá ann a leasú nó síneadh a chur leis, cuirfidh
siad an dréachtchód, an leasú nó an síneadh faoi bhráid an údaráis mhaoirseachta atá inniúil de bhun
Airteagal 55.",
léitear:
"5.

Comhlachais agus comhlachtaí eile dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo a bhfuil sé

beartaithe acu cód iompair a ullmhú nó cód atá ann a leasú nó síneadh a chur leis, cuirfidh siad an
dréachtchód, an leasú nó an síneadh faoi bhráid an údaráis maoirseachta atá inniúil de bhun
Airteagal 55.".
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29.

Ar leathanach 58, Airteagal 41(1)

in ionad:
"1.

Gan dochar do chúraimí ná do chumhachtaí an údaráis mhaoirseachta atá inniúil faoi [...]",

léitear:
"1.

Gan dochar do chúraimí agus do chumhachtaí an údaráis maoirseachta atá inniúil faoi [...]".

30.

Ar leathanach 59, Airteagal 42(2)

in ionad:
"2.

De bhreis ar rialaitheoirí nó próiseálaithe atá faoi réir an Rialachain seo do chloí le sásraí

deimhniúcháin um chosaint soraí, séalaí [...]",
léitear:
"2.

De bhreis ar rialaitheoirí nó próiseálaithe atá faoi réir an Rialacháin seo do chloí le sásraí

deimhniúcháin um chosaint sonraí, séalaí [...]".
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31.

Ar leathanach 60, Airteagal 43(5)

in ionad:
"5.

Tabharfaidh na comhlachtaí deimhniúcháin dá dtagraítear i mír 1 na cúiseanna do na

húdaráis inniúla mhaoirseachta ar tugadh nó nar tarraingíodh siar an deimhniú a iarradh dá mbarr.",
léitear:
"5

Tabharfaidh na comhlachtaí deimhniúcháin dá dtagraítear i mír 1 na cúiseanna do na

húdaráis inniúla mhaoirseachta ar tugadh nó ar tarraingíodh siar an deimhniú a iarradh dá mbarr.".
32.

Ar leathanach 61, Airteagal 45(5), an dara fomhír

in ionad:
"Ar mhórchúiseanna prainne a bhfuil bonn cirt cuí leo, déanfaidh an Coimsiún gníomhartha cur
chun feidhme atá infheidhme láithreach i gcomhéir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal
93(3).",
léitear:
"Ar mhórchúiseanna práinne a bhfuil bonn cirt cuí leo, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur
chun feidhme atá infheidhme láithreach i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal
93(3).".
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33.

Ar leathanach 61, Airteagal 45(7)

in ionad:
"7.

Is gan dochar a bheidh cinneadh de bhun mhír 5 den Airteagal seo d'aistrithe sonraí

pearsanta go dtí an tríú tír, go dtí an chríoch nó go hearnáil shonraithe amhain nó níos mó laistigh
den tríú tír sin, nó go dtí an eagraíocht idirnáisiúnta de bhun Airteagal 46 go hAirteagal 49.",
léitear:
"7.

Ní dochar cinneadh de bhun mhír 5 den Airteagal seo d'aistrithe sonraí pearsanta go dtí an

tríú tír, go críoch nó go hearnáil shonraithe amháin nó níos mó laistigh den tríú tír sin, nó go dtí an
eagraíocht idirnáisiúnta a bheidh i gceist de bhun Airteagal 46 go hAirteagal 49.".
34.

Ar leathanach 62, Airteagal 47, an teideal

in ionad:
"Rialacha ceangailteacha corporáideacha",
léitear:
"Rialacha ceangailteacha corparáideacha".
35.

Ar leathanach 63, Airteagal 47(2), pointe (f)

in ionad:
"(f)

go nglacann an rialaitheoir nó an próiseálaí atá bunaithe ar chríoch Ballstáit le dliteanas i

gcás ina sáraíonn aon chomhalta lena mbaineann nach bhfuil bunaithe san Aontas na rialacha
ceangailteacha corparáideacha; ní bheidh an rialitheoir nó an próisealaí [...];",
léitear:
"(f)

go nglacann an rialaitheoir nó an próiseálaí atá bunaithe ar chríoch Bhallstáit le dliteanas i

gcás ina sáraíonn aon chomhalta lena mbaineann nach bhfuil bunaithe san Aontas na rialacha
ceangailteacha corparáideacha; ní bheidh an rialaitheoir nó an próiseálaí [...];".
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36.

Ar leathanach 63, Airteagal 47(2), pointe (j)

in ionad:
"Ba cheart torthaí an fhíoraithe sin a chur in iúl don duine nó don eintiteas dá dtagraítear i bpointe
(h) agus do bhord an ghnóthais rialaithe de ghrúpa gnóthas nóde ghrúpa fiontar [...]",
léitear:
"Ba cheart torthaí an fhíoraithe sin a chur in iúl don duine nó don eintiteas dá dtagraítear i bpointe
(h) agus do bhord an ghnóthais rialaithe de ghrúpa gnóthas, nó den ghrúpa fiontar [...]".
37.

Ar leathanach 64, Airteagal 49(1), an dara fomhír

in ionad:
"I gcás nach bhféadfaí aistriú a bhunú ar fhoráil in Airteagal 45 nó in Airteagal 46, lena n-áirítear
forálacha rialacha ceangailteacha corparáideacha, agus nach bhfuil aon cheann de na maoluithe
do chásanna sonracha dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo infheidhme mura aistriú
atarlaitheach é, mura mbaineann sé ach le líon teoranta ábhar sonraí, más gá é chun críocha na
leasanna dlisteanacha tathantacha atá á saothrú ag an rialaitheoir agus nach bhfuil sáraíocht ag
leasanna, cearta nó saoirsí bunúsacha an ábhair sonraí orthu, agus measúnú déanta ag an rialaitheoir
ar na himthosca ar fad a bhaineann le haistriú na sonraí pearsanta agus, ar bhonn an mheasúnaithe
sin go bhfuil coimircí oiriúnacha soláthraithe aige i ndáil le cosaint sonraí pearsanta....",
léitear:
"I gcás nach bhféadfaí aistriú a bhunú ar fhoráil in Airteagal 45 nó 46, lena n-áirítear na forálacha
maidir le rialacha ceangailteacha corparáideacha, agus nach bhfuil aon cheann de na maoluithe
do chás sonrach dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo infheidhme, ní fhéadfar aistriú chuig
tríú tír nó eagraíocht idirnáisiúnta a dhéanamh ach amháin sa chás nach aistriú atarlaitheach é, nach
mbaineann sé ach le líon teoranta ábhar sonraí, gur gá é chun críocha leasanna dlisteanacha
tathantacha atá á saothrú ag an rialaitheoir agus nach bhfuil sáraíocht ag leasanna, cearta nó saoirsí
an ábhair sonraí orthu, agus go bhfuil measúnú déanta ag an rialaitheoir ar na himthosca ar fad
a bhaineann leis an aistriú sonraí agus, ar bhonn an mheasúnaithe sin, go bhfuil coimircí oiriúnacha
soláthraithe aige i ndáil le cosaint sonraí pearsanta ....".

11744/20
IARSCRÍBHINN

53
JUR.7

GA

38.

Ar leathanach 66, Airteagal 52(3)

in ionad:
"3.

Staonfaidh comhalta nó comhaltaí gach údaráis mhaoirseachta ó aon ghníomh [...]",

léitear:
"3.

Staonfaidh comhalta nó comhaltaí gach údaráis maoirseachta ó aon ghníomh [...]".

39.

Ar leathanach 66, Airteagal 52(5)

in ionad:
"5.

Áiritheoidh gach Ballstát go mbeidh a fhoireann féin ag gach údarás maoirseachta, arna

roghnú aige féin, ar foireann í a bheidh faoi réir stiúradh ag comhalta nó comhaltaí an údaráis
mhaoirseachta lena mbaineann.",
léitear:
"5.

Áiritheoidh gach Ballstát go mbeidh a fhoireann féin ag gach údarás maoirseachta, arna

roghnú aige féin, ar foireann í a bheidh faoi réir stiúradh eisiach ag comhalta nó comhaltaí an
údaráis maoirseachta lena mbaineann.",
40.

Ar leathanach 66, Airteagal 53, an teideal

in ionad:
"Coinníollacha ginearálta do chomhaltaí an údaráis mhaoirseachta",
léitear:
"Coinníollacha ginearálta do chomhaltaí an údaráis maoirseachta".

11744/20
IARSCRÍBHINN

54
JUR.7

GA

41.

Ar leathanach 66, Airteagal 53(1)

in ionad:
"1.

déanfaidh na Ballstáit foráil go bhfuil gach comhalta [...]",

léitear:
"1.

Déanfaidh na Ballstáit foráil go bhfuil gach comhalta [...]".

42.

Ar leathanach 66, Airteagal 53(1), an ceathrú fleasc

in ionad:
"— comhlacht neamhspleách ar a gcuirtear de chúraman ceapachán a dhéanamh faoi dhlí
Ballstáit,",
léitear:
"— comhlacht neamhspleách ar a gcuirtear de chúram an ceapachán a dhéanamh faoi dhlí
Ballstáit,".
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43.

Ar leathanaigh 66 agus 67, Airteagal 54

in ionad:
"1.

Forálfaidh gach Ballstát le dlí do gach ceann den mhéid seo a leanas:

(a)

bunú gach údaráis mhaoirseachta;

(b)

cáilíochtaí agus coinníollacha incháilitheachta atá riachtanach le bheith ceaptha mar

chomhalta de gach údarás maoirseachta;
(c)

na rialacha agus na nósanna imeachta chun comhalta nó comhaltaí gach údaráis

mhaoirseachta a cheapadh;
(d)

fad an téarma don chomhalta nó do chomhaltaí gach údaráis mhaoirseachta, téarma nach lú

ná ceithre bliana, seachas i gcás an chéad cheapacháin tar éis an 24 Bealtaine 2016, arbh fhéidir
tréimhse níos gairide a bheith i gceist le cuid de sa chás inar gá sin chun neamhspleáchas an údaráis
mhaoirseachta a chosaint trí nós imeachta ceapacháin a bheidh agaithe;
(e)

na téarmaí athcheapacháin a d'fhéadfadh comhalta nó comhaltaí gach údaráis mhaoirseachta

a bheith incháilithe lena n-aghaidh, agus, i gcás ina mbeidh sé nó siad incháilithe, líon na dtéarmaí;
agus
(f)

na coinníollacha lena rialaítear oibleagáidí comhalta nó comhaltaí agus foireann gach

údaráis mhaoirseachta, aon toirmisc ar ghníomhaíochtaí, agus gairmeacha beatha agus sochair nach
bhfuil ag luí leis na hoibleagáidí sin le linn an téarma oifige agus ina dhiaidh agus rialacha lena
rialaítear scor na fostaíochta.
2.

Beidh comhalta nó comhaltaí agus foireann gach údaráis mhaoirseachta, i gcomhréir le dlí

an Aontais nó le dlí Ballstáit, faoi réir dualgas rúndachta gairmiúla, le linn agus i ndiaidh a dtéarma
oifige, maidir le haon fhaisnéis rúnda a dtagann siad uirthi le linn dóibh bheith ag comhlíonadh a
ndualgas nó ag feidhmiú a gcumhachtaí. Le linn a dtéarma oifige, bainfidh an dualgas rúndachta
gairmiúla sin go háirithe le sáruithe ar an Rialachán seo a bheith á dtuairisciú ag daoine nádúrtha le
linn a dtéarma oifige.",
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léitear:
"1.

Forálfaidh gach Ballstát le dlí do gach ceann den mhéid seo a leanas:

(a)

bunú gach údaráis maoirseachta;

(b)

cáilíochtaí agus coinníollacha incháilitheachta atá riachtanach le bheith ceaptha mar

chomhalta de gach údarás maoirseachta;
(c)

na rialacha agus na nósanna imeachta chun comhalta nó comhaltaí gach údaráis

maoirseachta a cheapadh;
(d)

fad an téarma do chomhalta nó comhaltaí gach údaráis maoirseachta, téarma nach lú ná

ceithre bliana, seachas i gcás an chéad cheapacháin tar éis an 24 Bealtaine 2016, ar féidir tréimhse
níos giorra a bheith i gceist le cuid de sa chás inar gá sin chun neamhspleáchas an údaráis
maoirseachta a chosaint trí nós imeachta ceapacháin a bheidh agaithe;
(e)

cé acu atá nó nach bhfuil comhalta nó comhaltaí gach údaráis maoirseachta incháilithe lena

n-athcheapadh agus, i gcás ina bhfuil, líon na dtéarmaí athcheapacháin; agus
(f)

na coinníollacha lena rialaítear oibleagáidí comhalta nó comhaltaí agus foireann gach

údaráis maoirseachta, toirmisc ar ghníomhaíochtaí, agus gairmeacha beatha agus sochair nach
bhfuil ag luí leis na hoibleagáidí sin le linn an téarma oifige agus ina dhiaidh agus rialacha lena
rialaítear scor fostaíochta.
2.

Beidh comhalta nó comhaltaí agus foireann gach údaráis maoirseachta, i gcomhréir le dlí an

Aontais nó le dlí Ballstáit, faoi réir dualgas rúndachta gairmiúla, le linn agus i ndiaidh a dtéarma
oifige, maidir le haon fhaisnéis faoi rún a dtagann siad uirthi le linn dóibh bheith ag comhlíonadh a
gcúraimí nó ag feidhmiú a gcumhachtaí. Le linn a dtéarma oifige, bainfidh an dualgas rúndachta
gairmiúla sin go háirithe le sáruithe ar an Rialachán seo a bheith á dtuairisciú ag daoine nádúrtha.".
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44.

Ar leathanach 67, Airteagal 56, an teideal

in ionad:
"Inniúlacht an príomhúdaráis mhaoirseachta",
léitear:
"Inniúlacht an phríomhúdaráis maoirseachta".
45.

Ar leathanach 67, Airteagal 56(3)

in ionad:
"3.

Sna cásanna dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, cuirfidh an t-údarás maoirseachta an

príomhúdarás maoirseachta ar an eolas faoin ábhar sin gan mhoill. Laistigh de thréimhse trí
seachtaine tar éis dó a bheith curtha ar an eolas, déanfaidh an príomhúdarás maoirseachta cinneadh
cibé acu an ndéanfaidh sé an cás a láimhseáil nó nach ndéanfaidh i gcomhréir leis an nós imeachta
dá bhforáiltear in Airteagal 60, agus é á chur san áireamh cibé acu an bhfuil bunaíocht ag an
rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí i mBallstát an údaráis mhaoirseachta a chuir ar an eolas é nó nach
bhfuil.",
léitear:
"3.

Sna cásanna dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, cuirfidh an t-údarás maoirseachta an

príomhúdarás maoirseachta ar an eolas faoin ábhar sin gan mhoill. Laistigh de thréimhse trí
seachtaine tar éis dó a bheith curtha ar an eolas, déanfaidh an príomhúdarás maoirseachta cinneadh
cibé acu a dhéanfaidh nó nach ndéanfaidh sé an cás a láimhseáil i gcomhréir leis an nós imeachta dá
bhforáiltear in Airteagal 60, agus é á chur san áireamh cibé acu atá nó nach bhfuil bunaíocht ag an
rialaitheoir nó ag an bpróiseálaí sa Bhallstát ar chuir an t-údarás maoirseachta ar an eolas faoi é.".
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46.

Ar leathanach 68, Airteagal 56(4), an chéad abairt

in ionad:
"4.

I gcás ina gcinnfidh an príomhúdarás maoirseachta an cás a láimhseáil, beidh feidhm ag an

nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 54a. Féadfaidh an t-údarás maoirseachta a chuir an
príomhúdarás maoirseachta ar an eolas dréacht le haghaidh cinnidh a chur faoi bhráid an
phríomhúdaráis mhaoirseachta sin.",
léitear:
"4.

I gcás ina gcinnfidh an príomhúdarás maoirseachta an cás a láimhseáil, beidh feidhm ag an

nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 60. Féadfaidh an t-údarás maoirseachta a chuir an
príomhúdarás maoirseachta ar an eolas dréacht le haghaidh cinnidh a chur faoi bhráid an
phríomhúdaráis maoirseachta.".
47.

Ar leathanach 70, Airteagal 58(5)

in ionad:
"5.

Forálfaidh gach Ballstát le dlí go mbeidh de chumhacht ag a údarás maoirseachta sáruithe ar

an Rialachán seo a thabahirt os comhair na n-údarás breithiúnach agus, i gcás inarb iomchuí,
imeachtaí dlíthiúla a thosú nó dul ina mbun ar bhealach eile d'fhonn forálacha an Rialacháin seo a
fhorfheidhmiú.",
léitear:
"5.

Forálfaidh gach Ballstát le dlí go mbeidh de chumhacht ag a údarás maoirseachta aird na

n-údarás breithiúnach a tharraingt ar sháruithe ar an Rialachán seo agus, i gcás inarb iomchuí,
imeachtaí dlíthiúla a thosú nó dul ina mbun ar bhealach eile d'fhonn forálacha an Rialacháin seo a
fhorfheidhmiú.".
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48.

Ar leathanach 71, Airteagal 60(10)

in ionad:
"10.

Tar éis fógra a fháil maidir le cinneadh an phríomhúdaráis mhaoirseachta de bhun mhír 7,

agus de bhun mhír 9 [...]",
léitear:
"10.

Tar éis fógra a fháil maidir le cinneadh an phríomhúdaráis maoirseachta de bhun mhíreanna

7 agus 9, [...]".
49.

Ar leathanach 73, Airteagal 62(3)

in ionad:
"3.

Féadfaidh údarás maoirseachta, i gcomhréir le dlí Ballstáit, agus le húdarú an údaráis

mhaoirseachta tionscnaimh údaráis maoirseachta is iasachtóir atá bainteach, cumhachtaí, lena náirítear cumhachtaí imscrúdaitheacha, a thabhairt do chomhaltaí nó d'fhoireann an údaráis
mhaoirseachta tionscnaimh atá i mbun oibríochtaí comhpháirteacha nó, a mhéid is a cheadaítear le
dlí Bhallstát an údaráis mhaoirseachta óstaigh, ceadú do chomhaltaí nó d'fhoireann an údaráis
mhaoirseachta tionscnaimh a gcumhachtaí imscrúdaitheacha a fheidhmiú i gcomhréir le dlí
Bhallstát an údaráis mhaoirseachta tionscnaimh. Ní fhéadfar na cumhachtaí imscrúdaitheacha sin a
fheidhmiú ach amháin faoi threoir agus i láthair chomhaltaí nó fhoireann an údaráis mhaoirseachta
óstaigh. Beidh comhaltaí nó foireann an údaráis mhaoirseachta tionscnaimh faoi réir dhlí Ballstát an
údaráis mhaoirseachta óstaigh.",
léitear:
"3.

Féadfaidh údarás maoirseachta, i gcomhréir le dlí Ballstáit, agus le húdarú an údaráis

maoirseachta is iasachtóir, cumhachtaí, lena n-áirítear cumhachtaí imscrúdaitheacha, a thabhairt do
chomhaltaí nó d'fhoireann an le hoibríochtaí comhpháirteacha nó, a mhéid a cheadaítear le dlí
Bhallstát an údaráis maoirseachta óstaigh, ceadú do chomhaltaí nó d'fhoireann an údaráis
maoirseachta is iasachtóir a gcumhachtaí imscrúdaitheacha a fheidhmiú i gcomhréir le dlí Bhallstát
an údaráis maoirseachta is iasachtóir. Ní fhéadfar na cumhachtaí imscrúdaitheacha sin a fheidhmiú
ach amháin faoi threoir agus i láthair chomhaltaí nó fhoireann an údaráis maoirseachta óstaigh.
Beidh comhaltaí nó foireann an údaráis maoirseachta is iasachtóir faoi réir dhlí Ballstát an údaráis
maoirseachta óstaigh.".
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50.

Ar leathanach 73, Airteagal 62(4)

in ionad:
"4.

I gcás inarb amhlaidh, i gcomhréir le mír 1, go bhfuil foireann údaráis mhaoirseachta

tionscnaimh ag feidhmiú i mBallstát eile, glacfaidh Ballstát an údaráis mhaoirseachta óstaigh
freagracht as a ngníomhaíochtaí, lena n-áirítear dliteanas, i leith aon damáiste a dhéanfaidh siad
agus iad i mbun a n-oibríochtaí, i gcomhréir le dlí an Bhallstáit a mbeidh siad ag oibriú ar a
chríoch.",
léitear:
"4.

I gcás inarb amhlaidh, i gcomhréir le mír 1, go bhfuil foireann údaráis maoirseachta is

iasachtóir ag feidhmiú i mBallstát eile, glacfaidh Ballstát an údaráis maoirseachta óstaigh freagracht
as a ngníomhaíochtaí, lena n-áirítear dliteanas, i leith aon damáiste a dhéanfaidh siad agus iad i
mbun a n-oibríochtaí, i gcomhréir le dlí an Bhallstáit a mbeidh siad ag oibriú ina chríoch.".
51.

Ar leathanach 73, Airteagal 62(5)

in ionad:
"5.

An Ballstát ar ina chríoch a rinneadh an damáiste, slánóidh sé an damáiste sin faoi na

coinníollacha is infheidhme maidir le damáiste a rinne a foireann féin. Ballstát an údaráis
mhaoirseachta tionscnaimh a ndearna a foireann damáiste do dhuine ar bith i gcríoch Ballstáit eile,
cúiteoidh sé leis an mBallstát eile sin ina iomláine aon suimeanna a d'íoc sé leis na daoine a bhí ina
dteideal thar a gceann sin.",
léitear:
"5.

An Ballstát ar ina chríoch a rinneadh an damáiste, slánóidh sé an damáiste sin faoi na

coinníollacha is infheidhme maidir le damáiste a rinne a fhoireann féin. Ballstát an údaráis
maoirseachta is iasachtóir a ndearna a fhoireann damáiste do dhuine ar bith i gcríoch Ballstáit eile,
cúiteoidh sé leis an mBallstát eile sin ina iomláine aon suimeanna a d'íoc sé leis na daoine a bhí ina
dteideal thar a gceann sin.".
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52.

Ar leathanach 74, Airteagal 64(7)

in ionad:
"7.

Cuirfidh an t-údarás maoirseachta dá dtagraítear i mír 1 an tuairim ón mBord san áireamh

ina hiomláine agus cuirfidh sé in iúl trí mheán leictreonach do Chathaoirleach an Bhoird laistigh de
choicís tar éis dó an tuairim a fháil cibé acu an seasfaidh sé leis an dréachtchinneadh nó an leasóidh
sé é (...).",
léitear:
"7.

Cuirfidh an t-údarás maoirseachta dá dtagraítear i mír 1 an tuairim ón mBord san áireamh

ina hiomláine agus cuirfidh sé in iúl trí mheán leictreonach do Chathaoirleach an Bhoird laistigh de
choicís tar éis dó an tuairim a fháil cibé acu a sheasfaidh nó nach seasfaidh sé leis an
dréachtchinneadh nó a leasóidh nó nach leasóidh sé é (...).".
53.

Ar leathanach 77, Airteagal 70(1), pointe (g)

in ionad:
"(g)

eiseoidh sé treoirlínte, moltaí agus na cleachtais is fearr i gcomhréir le pointe (e) den mhír

seo le haghaidh na sáruithe ar na sonraí pearsanta a shuíomh agus le cinneadh a dhéanamh maidir
leis an moill mhíchuí dá dtagraítear inAirteagal 33 (1) agus (2), agus maidir leis na himthosca ar
leith ina gceanglaítear ar rialaitheoir nó próiseálaí fógraa a thbahairt maidir leis an sárú i ndáil le
sonraí pearsantal;",
léitear:
"(g)

eiseoidh sé treoirlínte, moltaí agus na cleachtais is fearr i gcomhréir le pointe (e) den mhír

seo chun na sáruithe ar shonraí pearsanta a shuíomh agus le cinneadh a dhéanamh maidir leis an
moill mhíchuí dá dtagraítear in Airteagal 33 (1) agus (2), agus maidir leis na himthosca ar leith ina
gceanglaítear ar rialaitheoir nó próiseálaí fógra a thabhairt maidir leis an sárú ar shonraí pearsanta;".
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54.

Ar leathanach 80, Airteagal 79(1)

in ionad:
"1.

[...] i gcás ina measann sé nó sí gur sáraíodh a gcearta faoin Rialachán seo mar thoradh ar

phróiseáil a shonraí paearsanta nóa sonraí pearsanta i nemahchomhlíonadh an Rialachain seo.",
léitear:
"1.

[...] i gcás ina measann sé nó sí gur sáraíodh a chearta nó a cearta faoin Rialachán seo mar

thoradh ar phróiseáil a shonraí pearsanta nó a sonraí pearsanta i neamh-chomhlíonadh an Rialacháin
seo.".
55.

Ar leathanach 81, Airteagal 80(1)

in ionad:
"1.

[...] atá gníomhach sa réimse cosanta sonraí ó thaobh cearta agus saoirsí aahr sonraí

a chosaint i ndáil lena sonraí pearsanta a chosaint, [...] i gcás ina bhforáiltear dó dó sin le dlí
Ballstáit.",
léitear:
"1.

[...] atá gníomhach i réimse chosaint chearta agus shaoirsí na n-ábhar sonraí i ndáil lena

sonraí pearsanta a chosaint, [...] i gcás ina bhforáiltear dó sin le dlí Ballstáit.".
56.

Ar leathanach 81, Airteagal 82(4)

in ionad:
"[...] beidh gach rialtheoir nó próisealaí faoi dhliteanas i leith iomlán an damáiste, ionas go
n-áiritheofar go dtabharfar cúiteamh éifeachtach don ábhar sonraí.",
léitear:
"[...] beidh gach rialaitheoir nó próiseálaí faoi dhliteanas i leith iomlán an damáiste, ionas go
n-áiritheofar go dtabharfar cúiteamh éifeachtach don ábhar sonraí.".
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57.

Ar leathanach 82, Airteagal 83(2), pointe (k)

in ionad:
"(k)

aon imthosca ghéaraitheacha nó mhaolaitheacha eile is infheidhme i leith dálaí an cháis,

amhail sochair airgeadais a gnóthaíodh, nó caillteanais a seachnaíodh, go díreach nó go hindíreach,
as an sárú.",
léitear:
"(k)

aon imthoisc ghéaraitheach nó mhaolaitheach eile is infheidhme maidir le dálaí an cháis,

amhail sochair airgeadais a gnóthaíodh, nó caillteanais a seachnaíodh, go díreach nó go hindíreach,
as an sárú.".
58.

Ar leathanach 83, Airteagal 84(1)

in ionad:
"1

Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann leis na pionóis eile is infheidhme maidir

le sáruithe ar an Rialachán seo, go hairithe sáruithe nach bhfuil faoi réir fínealacha ariaracháin de
bhun Airteagal 83, agus glacfaidh siad na bearta uile is gá chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme
iad. Beidh na pionóis sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.",
léitear:
"1.

Déanfaidh na Ballstáit na rialacha a bhaineann leis na pionóis eile is infheidhme maidir

le sáruithe ar an Rialachán seo a leagan síos, go háirithe i leith sáruithe nach bhfuil faoi réir
fíneálacha riaracháin de bhun Airteagal 83, agus glacfaidh siad gach beart is gá lena áirithiú
go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na pionóis sin éifeachtach, comhréireach agus
athchomhairleach.".
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59.

Ar leathanach 85, Airteagal 89(1)

in ionad:
"[...] más próiseáil í sin nach gceadaítear léi aitheantas na n-ábhar sonraí a chur in iúl nó nach
gcéadaítear sin a thuilleadh [...].",
léitear:
"[...] más próiseáil í sin nach gceadaítear léi aitheantas na n-ábhar sonraí a chur in iúl nó nach
gceadaítear sin a thuilleadh [...].".
60.

Ar leathanach 85, Airteagal 89(2)

in ionad:
"2.

I gcás ina ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha taighde eolaíoch nó stairiúil nó

chun críocha staidrimh, le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit féadfar foráil a dhéanamh do mhaoluithe
ó na cearta dá dtagraítear in Airteagal 15, 16, 18 agus 21 faoi réir na gcoinníollacha agus na
gcoimircí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a mhéid agus is dealraitheach go bhfágann cearta
den sórt sin nach féidir na críocha sin a bhaint amach nó go gcuirfear bac tromchúiseach ar a mbaint
amach, agus a mhéid a bhfuil gá le maoluithe den sórt sin chun na críocha sin a chomhlíonadh.",
léitear:
"2.

I gcás ina ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch taighde eolaíoch nó stairiúil nó

chun críoch staidrimh, féadfar, le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, foráil a dhéanamh do mhaoluithe
ó na cearta dá dtagraítear in Airteagail 15, 16, 18 agus 21 faoi réir na gcoinníollacha agus na
gcoimircí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a mhéid is dócha go bhfágann na cearta sin go
mbeadh sé dodhéanta na críocha sonracha a bhaint amach nó go gcuirfí bac tromchúiseach ar bhaint
amach na gcríoch sin, agus a mhéid a bhfuil gá leis na maoluithe sin chun na críocha sin a
chomhlíonadh.".
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61.

Ar leathanach 85, Airteagal 89(3)

in ionad:
"3.

I gcás ina ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil chun cartlannú a dhéanamh ar mhaithe le

leas an phobail, féadfar, le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, foráil a dhéanamh do mhaoluithe ó na
cearta dá dtagraítear in Airteagal 15, 16, 18, 19, 20 agus 21 faoi réir na gcoinníollacha agus na
gcoimircí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a mhéid agus is dealraitheach go bhfágann cearta
den sórt sin nach féidir na críocha sin a bhaint amach nó go gcuirfear bac tromchúiseach ar a mbaint
amach, agus a mhéid a bhfuil gá le maoluithe den sórt sin chun na críocha sin a chomhlíonadh.",
léitear:
"3.

I gcás ina ndéantar sonraí pearsanta a phróiseáil chun críoch cartlannú a dhéanamh ar

mhaithe le leas an phobail, féadfar, le dlí an Aontais nó le dlí Ballstáit, foráil a dhéanamh do
mhaoluithe ó na cearta dá dtagraítear in Airteagail 15, 16, 18, 19, 20 agus 21 faoi réir na
gcoinníollacha agus na gcoimircí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a mhéid is dócha go
bhfágann na cearta sin go mbeadh sé dodhéanta na críocha sonracha a bhaint amach nó go gcuirfí
bac tromchúiseach ar bhaint amach na gcríoch sin, agus a mhéid a bhfuil gá leis na maoluithe sin
chun na críocha sin a chomhlíonadh.".
62.

Ar leathanach 88

in ionad:
"Arna dhéanamh in Strasbourg, an 27 Aibreán 2016",
léitear:
"Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 27 Aibreán 2016".
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PRILOG
ISPRAVAK
Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
(Službeni list Europske unije L 119 od 4. svibnja 2016.)
1.

Na stranici 7. u uvodnoj izjavi 36. šestoj rečenici:

umjesto:
„ … ali nadzorno tijelo izvršitelja obrade trebalo bi smatrati predmetnim nadzornim tijelom te te bi
to nadzorno tijelo trebalo sudjelovati u postupku suradnje koji je predviđen ovom Uredbom. ...”
treba stajati:
„ … ali nadzorno tijelo izvršitelja obrade trebalo bi smatrati predmetnim nadzornim tijelom te bi to
nadzorno tijelo trebalo sudjelovati u postupku suradnje koji je predviđen ovom Uredbom. ... ”.
2.

Na stranici 7. u uvodnoj izjavi 39. šestoj rečenici:

umjesto:
„Osobito,određena svrha u koju se osobni podaci obrađuju trebala bi biti izrijekom navedena… .”
treba stajati:
„Osobito, određena svrha u koju se osobni podaci obrađuju trebala bi biti izrijekom navedena…”.
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3.

Na stranici 10. u uvodnoj izjavi 53. prvoj rečenici:

umjesto:
„ … ili u svrhe arhiviranja u javnom interesu,u svrhe znanstvenih ili povijesnih istraživanja…”
treba stajati:
„ … ili u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenih ili povijesnih istraživanja…”.
4.

Na stranici 17. u uvodnoj izjavi 86. trećoj rečenici:

umjesto:
„ … ili upute drugih relevantnih tijela vlasti,kao što su tijela za izvršavanje zakonodavstva.”
treba stajati:
„ … ili upute drugih relevantnih tijela vlasti, kao što su tijela za izvršavanje zakonodavstva.”.

5.

Na stranici 20. u uvodnoj izjavi 104. drugoj rečenici:

umjesto:
„ … kao što su specifične aktivnosti obrade i područje primjene mjerodavnih zakonskih normi i
zakonodavstva koji su na snaziu trećoj zemlji.”
treba stajati:
„ … kao što su specifične aktivnosti obrade i područje primjene mjerodavnih zakonskih normi i
zakonodavstva koji su na snazi u trećoj zemlji.”.
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6.

Na stranici 34. u članku 4. točki 16. podtočkama (a) i (b):

umjesto:
„(a) … u kojem seslučaju poslovni nastan u okviru kojeg se donose takve odluke treba smatrati
glavnim poslovnim nastanom;
(b) što se tiče izvršitelja obrade s poslovnim nastanima u više od jedne države članice, mjesto
njegove središnje uprave u Uniji, ili, ako izvršitelj obradenema središnju upravu u Uniji, …”

treba stajati:
„(a) … u kojem se slučaju poslovni nastan u okviru kojeg se donose takve odluke treba smatrati
glavnim poslovnim nastanom;
(b) što se tiče izvršitelja obrade s poslovnim nastanima u više od jedne države članice, mjesto
njegove središnje uprave u Uniji, ili, ako izvršitelj obrade nema središnju upravu u Uniji, …”.
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7.

Na stranici 40. u članku 12. stavku 2. drugoj rečenici:

umjesto:
„2. … U slučajevima iz članka 11. stavka 1. voditelj obrade ne smije odbiti postupiti po zahtjevu
ispitanika u svrhu ostvarivanja njegovih prava iz članaka od 15. do 22., osim ako voditelj obrade
dokaže da nije u mogućnosti utvrditi identitet ispitanika.”
treba stajati:
„2. …. U slučajevima iz članka 11. stavka 2. voditelj obrade ne smije odbiti postupiti po zahtjevu
ispitanika u svrhu ostvarivanja njegovih prava iz članaka od 15. do 22., osim ako voditelj obrade
dokaže da nije u mogućnosti utvrditi identitet ispitanika.”.
8.

Na stranici 41. u članku 13. stavku 1. točki (f):

umjesto:
„(f)

ako je primjenjivo, činjenicu da voditelja obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj

zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti,
ili u slučaju prijenosâ iz članaka 46. ili 47. ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka upućivanje na
prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su
stavljene na raspolaganje.”
treba stajati:
„(f)

ako je primjenjivo, činjenicu da voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj

zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti,
ili u slučaju prijenosâ iz članaka 46. ili 47. ili članka 49. stavka 1. drugog podstavka upućivanje na
prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su
stavljeni na raspolaganje.”.
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9.

Na stranici 41. u članku 13. stavku 2. točki (b):

umjesto:
„(b)

… ili prava na ulaganje prigovora na obradu takvih te prava na prenosivost podataka;”

treba stajati:
„(b)

… ili prava na ulaganje prigovora na obradu te prava na prenosivost podataka;”.

10.

Na stranici 44. u članku 17. stavku 2.:

umjesto:
„ … da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili rekonstrukciju tih osobnih podataka.”
treba stajati:
„ … da izbrišu sve poveznice do njih ili kopiju ili repliku tih osobnih podataka.”.
11.

Na stranici 49. u članku 27. stavku 5.:

umjesto:
„5. Imenovanje predstavnika voditelja obrade ili izvršitelja obrade ne utječe na pravne zahtjeve koji
bi mogle biti postavljeni protiv samog voditelja obrade ili izvršitelja obrade.”
treba stajati:
„5. Imenovanje predstavnika voditelja obrade ili izvršitelja obrade ne utječe na pravne zahtjeve koji
bi mogli biti postavljeni protiv samog voditelja obrade ili izvršitelja obrade.
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12.

Na stranici 50. u članku 28. stavku 7.:

umjesto:
„7. Komisija može utvrditi standardne ugovorne klauzule za pitanja iz stavka 3. i 4.ovog članka,a u
skladu s postupkom ispitivanja iz članka 93. stavka 2.”
treba stajati:
„7. Komisija može utvrditi standardne ugovorne klauzule za pitanja iz stavaka 3. i 4. ovog članka, a
u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 93. stavka 2.”.
13.

Na stranici 52. u članku 33. stavku 5. prvoj rečenici :

umjesto:
„ 5. Voditelj obrade dokumentira sve povrede osobnih podataka, uključujući činjenice vezane
zapovredu osobnih podataka, njezine posljedice i mjere poduzete za popravljanje štete. …”
treba stajati:
„ 5. Voditelj obrade dokumentira sve povrede osobnih podataka, uključujući činjenice vezane za
povredu osobnih podataka, njezine posljedice i mjere poduzete za popravljanje štete. …”.
14.

Na stranici 54. u članku 35. stavku 10.:

umjesto:
„ … osim ako države članice smatraju da je potrebnoprovesti takvu procjenu prije aktivnosti
obrade.”
treba stajati:
„ … osim ako države članice smatraju da je potrebno provesti takvu procjenu prije aktivnosti
obrade.”.
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15.

Na stranici 57. u članku 40. stavku 5. prvoj rečenici:

umjesto:
„5. Udruženja i druga tijela iz stavka2.ovog članka koji namjeravaju izraditi kodeks ponašanja ili
izmijeniti ili proširiti postojeći kodeks, nacrt kodeksa, izmjenu ili proširenje predaju nadzornom
tijelu koje je nadležno na temelju članka 55. …”
treba stajati:
„5. Udruženja i druga tijela iz stavka 2. ovog članka koji namjeravaju izraditi kodeks ponašanja ili
izmijeniti ili proširiti postojeći kodeks, predaju nacrt kodeksa, izmjenu ili proširenje nadzornom
tijelu koje je nadležno na temelju članka 55. …”.

16.

Na stranici 57. u članku 40. stavku 7. drugoj rečenici:

umjesto:
„Odboru koji daje mišljenje o tome je li nacrt kodeksa,izmjena ili proširenje sukladan ovoj Uredbi
ili, u situaciji iz stavka 3., osiguravaju li se njime odgovarajuće zaštitne mjere.”;
treba stajati:
„Odboru koji daje mišljenje o tome je li nacrt kodeksa, izmjena ili proširenje sukladan ovoj Uredbi
ili, u situaciji iz stavka 3., osiguravaju li se njime odgovarajuće zaštitne mjere.”.
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17.

Na stranici 63. u članku 47. stavku 2. točki (h):

umjesto:
„(h) … unutar grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom
djelatnošću,te praćenje osposobljavanja i rješavanja pritužbi;”

treba stajati:
„(h) … unutar grupe poduzetnika ili grupe poduzeća koja se bave zajedničkom gospodarskom
djelatnošću, te praćenje osposobljavanja i rješavanja pritužbi;”.
18.

Na stranici 77. u članku 70. stavku 1. točki (s) drugoj rečenici:

umjesto:
„ … U tu svrhu Komisija dostavlja Odboru svu potrebnu dokumentaciju, uključujući
korespondenciju s vladom treće zemlje, vezano za tu treću zemlju, područja ili određenog sektora,
ili s međunarodnom organizacijom.”
treba stajati:
„ … U tu svrhu Komisija dostavlja Odboru svu potrebnu dokumentaciju, uključujući
korespondenciju s vladom treće zemlje, vezano za tu treću zemlju, područje ili određeni sektor, ili s
međunarodnom organizacijom.”.
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ALLEGATO
RETTIFICA
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 119 del 4 maggio 2016)
Pagina 29, considerando 158
anziché:
"(158) Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento
dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe
applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi pubblici o
privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi che, in virtù del
diritto dell'Unione o degli Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare,
valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a
registri con un valore a lungo termine per l'interesse pubblico generale. (…)."
leggasi:
"(158) Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento
dovrebbe applicarsi anche a tale tipo di trattamento, tenendo presente che il regolamento non
dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità pubbliche o gli organismi
pubblici o privati che conservano documenti d'archivio di pubblico interesse dovrebbero
essere servizi che, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, hanno l'obbligo
legale di acquisire, conservare, valutare, organizzare, descrivere, comunicare, promuovere,
diffondere e fornire accesso a documenti d'archivio con un valore a lungo termine per
l'interesse pubblico generale. (…).".
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Pagina 67, articolo 56, paragrafo 1
anziché:
"1.

Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello
stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente
ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati
dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di
cui all'articolo 60."

leggasi:
"1.

Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello
stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento è competente
ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati
dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la procedura di
cui all'articolo 60.".
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PRIEDAS
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), klaidų
ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 119, 2016 m. gegužės 4 d.)
1)

52 puslapis, 33 straipsnio 1 dalis:

yra:
„1.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas
ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip per 72 valandoms nuo ˂…˃“,

turi būti:
„1.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas
ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo ˂…˃ “;

2)

57 puslapis, 40 straipsnio 2 dalies k punktas:

yra:
„k)

neteisminio ginčų nagrinėjimą ir kitų ginčų sprendimo procedūras, pagal kurias sprendžiami
su duomenų tvarkymu susiję duomenų valdytojų ir duomenų subjektų ginčai, nedarant
poveikio duomenų subjektų teisėms pagal 77 ir 79 straipsnius.“,

turi būti:
„k)

neteisminį ginčų nagrinėjimą ir kitų ginčų sprendimo procedūras, pagal kurias sprendžiami
su duomenų tvarkymu susiję duomenų valdytojų ir duomenų subjektų ginčai, nedarant
poveikio duomenų subjektų teisėms pagal 77 ir 79 straipsnius.“;
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3)

77 puslapis, 70 straipsnio 1 dalies m punktas:

yra:
„m)

pagal šios e punktą teikia gaires, rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius siekiant
nustatyti bendrą fizinių asmenų teikiamų pranešimų apie šio reglamento pažeidimus pagal
54 straipsnio 2 dalį tvarką;“,

turi būti:
„m)

pagal šios dalies e punktą teikia gaires, rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius
siekiant nustatyti bendrą fizinių asmenų teikiamų pranešimų apie šio reglamento pažeidimus
pagal 54 straipsnio 2 dalį tvarką;“;

4)

87 puslapis, 98 straipsnis:

yra:
„Prireikus Komisija teikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama iš
dalies pakeisti kitas Sąjungos teisės aktus ˂…˃“,
turi būti:
„Prireikus Komisija teikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama iš
dalies pakeisti kitus Sąjungos teisės aktus ˂…˃“.
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MELLÉKLET
HELYESBÍTÉS
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi rendelethez
(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119., 2016. május 4.)
1.

Az 5. oldalon, a (24) preambulumbekezdésben

a következő szövegrész:
„… Annak meghatározása, hogy az adatkezelés az érintettek magatartásának megfigyelésének
minősül-e, meg kell megvizsgálni, hogy a természetes személyeket nyomon követik-e az interneten,
illetve ezt követően a természetes személy profiljának megalkotását is magában foglaló adatkezelési
technikákat alkalmaznak-e, annak érdekében, hogy elsősorban a természetes személyre vonatkozó
döntéseket hozzanak, valamint, hogy elemezzék vagy előre jelezzék a természetes személy
személyes preferenciáit, magatartását vagy beállítottságát.”
helyesen:
„… Annak meghatározása érdekében, hogy az adatkezelés az érintettek magatartása
megfigyelésének minősülhet-e, meg kell bizonyosodni arról, hogy a természetes személyeket
nyomon követik-e az interneten, ideértve azt is, ha esetleg ezt követően a természetes személy
profiljának megalkotását is magában foglaló adatkezelési technikákat alkalmaznak különösen annak
érdekében, hogy a természetes személyre vonatkozó döntéseket hozzanak, valamint, hogy
elemezzék vagy előre jelezzék a természetes személy személyes preferenciáit, magatartását vagy
beállítottságát.”
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2.

A 6. oldalon, a (31) preambulumbekezdésben

a következő szövegrész:
„… A közhatalmi szervek nyilvánosságra hozatal iránti kérelmeit eseti alapon, írásban, indokolással
ellátva kell benyújtani, és azok nem vonatkozhatnak teljes nyilvántartási rendszerekre, illetve nem
eredményezhetik nyilvántartási rendszerek összekapcsolását. Az említett személyes adatok e
közhatalmi szervek általi kezelése során – az adatkezelés céljának megfe – a vonatkozó adatvédelmi
szabályokat be kell tartani.”
helyesen:
„… A közhatalmi szervek által küldött, adatközlés iránti megkereséseket írásban, indokolással
ellátva és eseti alapon kell benyújtani, és azok nem vonatkozhatnak teljes nyilvántartási
rendszerekre, illetve nem eredményezhetik nyilvántartási rendszerek összekapcsolását. A személyes
adatok említett közhatalmi szervek általi kezelése során be kell tartani az adatkezelés céljának
megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályokat.”
3.

A 10. oldalon, az (52) preambulumbekezdés utolsó mondatának

szövege:
„… Eltérés alapján az ilyen személyes adatok kezelése olyan esetekben lehetséges, amikor az jogi
igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges, függetlenül attól, hogy
erre bírósági eljárás, közigazgatási, vagy egyéb, nem bírósági útra tatozó eljárás keretében kerül-e
sor.”
helyesen:
„… Eltérés alapján az ilyen személyes adatok kezelése olyan esetekben is lehetséges, amikor az jogi
igények megállapítása, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges, függetlenül attól, hogy
erre bírósági eljárás, közigazgatási, vagy egyéb, nem bírósági útra tartozó eljárás keretében kerül-e
sor.”
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4.

A 11. oldalon, az (57) preambulumbekezdés első mondatának

szövege:
„(57) Ha az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem teszik lehetővé az adatkezelő számára
valamely természetes személy azonosítását, akkor az adatkezelőt az érintett személyazonosságának
megállapítása érdekben nem lehet további információk beszerzésére kötelezni annak érdekében,
hogy az adatkezelő megfeleljen e rendelet valamely rendelkezésének.”
helyesen:
„(57) Ha az adatkezelő által kezelt személyes adatok nem teszik lehetővé az adatkezelő számára
valamely természetes személy azonosítását, akkor az adatkezelőt nem lehet arra kötelezni, hogy –
kizárólag az e rendelet valamely rendelkezésének való megfelelés céljából – az érintett
személyazonosságának megállapítása érdekében további információkat szerezzen be.”
5.

A 24. oldalon, a (130) preambulumbekezdésben

a következő szövegrész:
„… és amely hatóság a saját tagállama területén lefolytatandó vizsgálat tekinttében illetékes marad,
együttműködésben a fő felügyeleti hatósággal.”
helyesen:
„… és amely hatóság a saját tagállama területén bármely – a fő felügyeleti hatósággal
együttműködésben – lefolytatandó vizsgálat tekintetében illetékes marad.”
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6.

A 38. oldalon, a 9. cikk (1) bekezdésének

szövege:
„(1)

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
kezelése tilos.”
helyesen:
„(1)

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti

meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a
természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok
kezelése tilos.”
7.

A 38. oldalon, a 9. cikk (2) bekezdése f) pontjának

szövege:
„f) | az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges,
vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;”
helyesen:
„f) | az adatkezelés jogi igények megállapításához, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges,
vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el;”.
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8.

A 40. oldalon, a 12. cikk (5) bekezdésében

a következő szövegrész:
„(5)

A 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és

intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy
– különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a)

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy …”

helyesen:
„(5)

A 13. és 14. cikk alapján rendelkezésre bocsátott információkat és a 15–22. és 34. cikk

alapján végzett minden tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
adatkezelő:
a)

a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó

adminisztratív költségek figyelembevételével észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy …”.
9.

A 44. oldalon, a 17. cikk (1) bekezdésének c) pontjában

a következő szövegrész:
„c)

az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és …”

helyesen:
„c)

az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és …”.
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10.

Az 53. oldalon, a 35. cikk (1) bekezdésében

a következő szövegrész:
„(1)

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa –,”

helyesen:
„(1)

Ha az adatkezelés valamely – különösen új technológiákat alkalmazó – típusa,”.

11.

Az 56. oldalon, a 39. cikk (1) bekezdése c) pontjának

szövege:
„c)

kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon

követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését;”
helyesen:
„c)

kérelemre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint

nyomon követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését;”.
12.

A 61. oldalon, a 45. cikk (5) bekezdésének

szövege:
„… A végrehajtási jogi aktust a 93. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak,
rendkívüli sürgősséget igénylő esetekben pedig a 93. cikk (3) bekezdésében említett eljárásnak
megfelelően kell elfogadni.”
helyesen:
„… Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 93. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági
eljárás keretében kell elfogadni.”
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13.

A 68. oldalon, az 57. cikk (1) bekezdésének e) pontjában

a következő szövegrész:
„e)

kérésre tájékoztatást ad bármely…”

helyesen:
„e)

kérelemre tájékoztatást ad bármely…”.

14.

A 70. oldalon, az 58. cikk (3) bekezdésének b) pontjában

a következő szövegrész:
„b)

saját kezdeményezésére vagy kérésre a személyes adatok védelmével kapcsolatos bármilyen

kérdésben véleményt bocsát ki …”
helyesen:
„b)

saját kezdeményezésére vagy kérelemre a személyes adatok védelmével kapcsolatos

bármilyen kérdésben véleményt bocsát ki …”.
15.

A 85. oldalon, a 89. cikk (2) bekezdésében

a következő szövegrész:
„(2)

A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból

vagy statisztikai célból folytatott kezelése vonatkozásában…”
helyesen:
„(2)

A személyes adatok tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból

folytatott kezelése vonatkozásában…”.
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BIJLAGE
RECTIFICATIE
van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
(Publicatieblad van de Europese Unie L 119 van 4 mei 2016)
1.

Bladzijde 1, overweging 2, tweede zin:
in plaats van:
"Deze verordening beoogt bij te dragen aan de totstandkoming van een ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht en van een economische unie, alsook tot economische en sociale
vooruitgang, de versterking en de convergentie van de economieën binnen de interne markt
en het welzijn van natuurlijke personen.",
lezen:
"Deze verordening beoogt bij te dragen aan de totstandkoming van een ruimte van vrijheid,
veiligheid en recht en van een economische unie, alsook aan economische en sociale
vooruitgang, aan de versterking en de convergentie van de economieën binnen de interne
markt en aan het welzijn van natuurlijke personen.".

2.

Bladzijde 2, overweging 8:
in plaats van:
"Voor zover deze verordening bepaalt dat de regels die zij bevat door lidstatelijk recht
kunnen worden gespecificeerd of beperkt, kunnen de lidstaten indien nodig elementen van
deze verordening in hun recht opnemen om de samenhang te garanderen en om de nationale
bepalingen begrijpbaar te maken voor degenen op wie zij van toepassing zijn.",
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lezen:
"Voor zover deze verordening bepaalt dat de regels die zij bevat door lidstatelijk recht
kunnen worden gespecificeerd of beperkt, kunnen de lidstaten indien nodig elementen van
deze verordening in hun recht opnemen om de samenhang te garanderen en om de nationale
bepalingen begrijpelijk te maken voor degenen op wie zij van toepassing zijn.".
3.

Bladzijde 4, overweging 19, eerste zin:
in plaats van:
"De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek,
de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met
inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare
veiligheid, en het vrije verkeer van die gegevens wordt geregeld in een specifiek
rechtshandeling van de Unie.",
lezen:
"De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek,
de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met
inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare
veiligheid, en het vrije verkeer van die gegevens wordt geregeld in een specifieke
rechtshandeling van de Unie.".

4.

Bladzijde 4, overweging 19, derde zin:
in plaats van:
"Overeenkomstig deze verordening door overheidsinstanties verwerkte persoonsgegevens
die voor die doeleinden worden gebruikt, moeten vallen onder een meer specifieke
rechtshandeling van de Unie, namelijk Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement
en de Raad1.

11744/20
BIJLAGE

87
JUR.7

NL

___________________
(1)

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (zie bladzijde 89 van dit
Publicatieblad).",

lezen:
"Persoonsgegevens die door overheidsinstanties in het kader van deze verordening worden
verwerkt moeten echter, wanneer ze voor die doeleinden worden gebruikt, vallen onder een
meer specifieke rechtshandeling van de Unie, namelijk Richtlijn (EU) 2016/680 van het
Europees Parlement en de Raad1.
___________________
(1)

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het
onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
tot intrekking van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad (zie bladzijde 89 van dit
Publicatieblad).".

5.

Bladzijde 7-8, overweging 40, eerste zin:
in plaats van:
"Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene
vereist of een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet, hetzij in deze
verordening, hetzij in andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen als bedoeld in
deze verordening, of ook dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke
verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of om een overeenkomst uit te
voeren waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan
het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen.",
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lezen:
"Voor rechtmatige verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene
vereist of een andere gerechtvaardigde grondslag waarin de wet voorziet, hetzij in deze
verordening, hetzij in andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen als bedoeld in
deze verordening, of ook dat de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een
wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust of om een
overeenkomst uit te voeren waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de
betrokkene voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst maatregelen te nemen.".
6.

Bladzijde 9, overweging 47, vijfde zin:
in plaats van:
"Aangezien het aan de wetgever staat om de rechtsgrond voor persoonsgegevensverwerking
door overheidsinstanties te creëren, mag die rechtsgrond niet van toepassing zijn op de
verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitvoering van hun taken.",
lezen:
"Aangezien het aan de wetgever is om de rechtsgrond voor persoonsgegevensverwerking
door overheidsinstanties te creëren, mag die rechtsgrond niet van toepassing zijn op de
verwerking door overheidsinstanties in het kader van de uitvoering van hun taken.".

7.

Bladzijde 10, overweging 50, laatste zin:
in plaats van:
"De doorgifte in het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke of de
verdere verwerking van persoonsgegevens moeten evenwel worden verboden wanneer de
verwerking niet verenigbaar is met een wettelijke, beroepsmatige of anderszins bindende
geheimhoudingsplicht.",
lezen:
"Dergelijke doorgifte in het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke
of de verdere verwerking van persoonsgegevens moet evenwel worden verboden wanneer de
verwerking niet verenigbaar is met een wettelijke, beroepsmatige of anderszins bindende
geheimhoudingsplicht.".
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8.

Bladzijde 11, overweging 59, derde zin:
in plaats van:
"De verwerkingsverantwoordelijke dient te worden verplicht onverwijld en ten laatste
binnen een maand op een verzoek van de betrokkene te reageren, en om de redenen
op te geven voor een eventuele voorgenomen weigering om aan dergelijke verzoeken gehoor
te geven.",
lezen:
"De verwerkingsverantwoordelijke dient te worden verplicht om onverwijld en uiterlijk
binnen één maand op een verzoek van de betrokkene te reageren, en om de redenen
op te geven voor een eventuele voorgenomen weigering om aan dergelijke verzoeken gehoor
te geven.".

9.

Bladzijde 12, overweging 60, eerste zin:
in plaats van:
"Overeenkomstig de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking moet de
betrokkene op de hoogte worden gesteld van het feit dat er verwerking plaatsvindt en van de
doeleinden daarvan.",
lezen:
"Overeenkomstig de beginselen van behoorlijke en transparante verwerking moet de
betrokkene op de hoogte worden gesteld van het feit dat de verwerking plaatsvindt en van de
doeleinden daarvan.".

10.

Bladzijde 12, overweging 60, vijfde zin:
in plaats van:
"Die informatie kan met behulp van gestandaardiseerde icoontjes worden verstrekt, teneinde
op goed zichtbare, begrijpelijke en duidelijk leesbare wijze de zin van de voorgenomen
verwerking weer te geven.",
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lezen:
"Die informatie kan met behulp van gestandaardiseerde icoontjes worden verstrekt, teneinde
op goed zichtbare, begrijpelijke en duidelijk leesbare wijze een zinvol overzicht van de
voorgenomen verwerking weer te geven.".
11.

Bladzijde 12, overweging 65, eerste zin:
in plaats van:
"Een betrokkene moet het recht hebben om hem betreffende persoonsgegevens te laten
rectificeren en dient te beschikken over een „recht op vergetelheid” wanneer de bewaring
van dergelijke gegevens inbreuk maakt op deze verordening die of op Unierecht of het
lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.",
lezen:
"Een betrokkene moet het recht hebben om hem betreffende persoonsgegevens te laten
rectificeren en dient te beschikken over een „recht op vergetelheid” wanneer de bewaring
van dergelijke gegevens inbreuk maakt op deze verordening die of op Unierecht of het
lidstatelijke recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.".

12.

Bladzijde 13, overweging 68, vierde zin:
in plaats van:
"Dit recht mag niet gelden wanneer de verwerking op basis van een andere rechtsgrond dan
een toestemming of een overeenkomst geschiedt.",
lezen:
"Dit recht mag niet gelden wanneer de verwerking op basis van een andere rechtsgrond dan
toestemming of overeenkomst geschiedt.".
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13.

Bladzijde 13, overweging 68, tiende zin:
in plaats van:
"Voor zover dit technisch haalbaar is, moet de betrokkene het recht hebben te verkrijgen dat
de gegevens direct van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke worden
doorgezonden.",
lezen:
"Voor zover dit technisch haalbaar is, moet de betrokkene het recht hebben om de
persoonsgegevens direct van de ene naar de andere verwerkingsverantwoordelijke te laten
doorzenden.".

14.

Bladzijde 14, overweging 71, zevende zin:
in plaats van:
"Geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebaseerd op bijzondere categorieën van
persoonsgegevens mogen uitsluitend op specifieke voorwaarden worden toegestaan.",
lezen:
"Geautomatiseerde besluitvorming en profilering gebaseerd op bijzondere categorieën van
persoonsgegevens mogen uitsluitend onder specifieke voorwaarden worden toegestaan.".

15.

Bladzijde 15, overweging 75, eerste zin:
in plaats van:
"Het qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico van natuurlijke personen kan
voortvloeien uit persoonsgegevensverwerking die kan resulteren in ernstige lichamelijke,
materiële of immateriële schade, met name: …",
lezen:
"Het qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico voor de rechten en vrijheden van
natuurlijke personen kan voortvloeien uit persoonsgegevensverwerking die kan resulteren in
lichamelijke, materiële of immateriële schade, met name: …".
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16.

Bladzijde 15, overweging 80, eerste zin:
in plaats van:
"Wanneer een niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker
persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Unie bevinden, verwerkt, en de
verwerking verband houdt met de aanbieding van goederen of diensten — ongeacht of een
betaling door de betrokkenen is vereist — aan die zich in de Unie bevindende betrokkenen
of met het controleren van hun gedrag in de Unie, dient de verwerkingsverantwoordelijke of
de verwerker een vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij de verwerking incidenteel is, niet
de grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens, of de
verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare
feiten inhoudt en gelet op de aard, de context, de omvang en de verwerkingsdoeleinden
waarschijnlijk geen risico oplevert voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of
tenzij de verwerkingsverantwoordelijke een overheidsinstantie of -orgaan is.",
lezen:
"Wanneer een niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijke of verwerker
persoonsgegevens van betrokkenen die zich in de Unie bevinden, verwerkt, en de
verwerking verband houdt met de aanbieding van goederen of diensten — ongeacht of een
betaling door de betrokkenen is vereist — aan die betrokkenen in de Unie of met het
controleren van hun gedrag in de Unie, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de
verwerker een vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij de verwerking incidenteel is, niet de
grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of van
persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten inhoudt en,
gelet op de aard, de context, de omvang en de verwerkingsdoeleinden, waarschijnlijk geen
risico oplevert voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, of tenzij de
verwerkingsverantwoordelijke een overheidsinstantie of -orgaan is.".

17.

Bladzijde 16, overweging 84, eerste zin:
in plaats van:
"… personen, dient de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker verantwoordelijk te
zijn …",
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lezen:
"… personen, dient de verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk te zijn…".
18.

Bladzijde 18, overweging 94, tweede zin:
in plaats van:
"Een dermate hoog risico doet zich wellicht voor bij bepaalde soorten
persoonsgegevensverwerking en de omvang en frequentie van de verwerking, hetgeen kan
leiden tot schade of aantasting van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.",
lezen:
"Een dergelijk hoog risico zal waarschijnlijk voortkomen uit bepaalde soorten verwerkingen
en de omvang en frequentie van de verwerkingen, hetgeen ook kan leiden tot schade of
aantasting van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.".

19.

Bladzijde 22, overweging 115, vierde zin:
in plaats van:
"Doorgiften mogen alleen kunnen plaatsvinden wanneer is voldaan aan de voorwaarden die
in deze verordening worden gesteld aan doorgifte aan derde landen.",
lezen:
"Doorgiften mogen alleen worden toegestaan wanneer is voldaan aan de voorwaarden die in
deze verordening worden gesteld aan doorgifte aan derde landen.".

20.

Bladzijde 22, overweging 116, eerste zin:
in plaats van:
"Bij grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens naar landen buiten de Unie kan het
voor natuurlijke personen moeilijker worden hun gegevensbeschermingsrechten uit te
oefenen, met name teneinde zich te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of
onrechtmatige openbaarmaking van die informatie.",
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lezen:
"Grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens naar landen buiten de Unie kan het
risico vergroten dat natuurlijke personen hun gegevensbeschermingsrechten niet kunnen
uitoefenen, met name teneinde zich te beschermen tegen onrechtmatig gebruik of
onrechtmatige openbaarmaking van die informatie.".
21.

Bladzijde 25-26, overweging 141, eerste zin:
in plaats van:
"Iedere betrokkene dient het recht te hebben om een klacht in te dienen bij één enkele
toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, (…)",
lezen:
"Iedere betrokkene dient het recht te hebben om een klacht in te dienen bij een enkele
toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, (…)".

22.

Bladzijde 29, overweging 156, derde zin:
in plaats van:
"…, op voorwaarde dat passende waarborgen bestaan,zoals de pseudonimisering van de
persoonsgegevens.",
lezen:
"…, op voorwaarde dat passende waarborgen bestaan, zoals de pseudonimisering van de
persoonsgegevens.".

23.

Bladzijde 32, artikel 2, lid 1:
in plaats van:
"1.

Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde

verwerking, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn
opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.",
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lezen:
"1.

Deze verordening is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde

verwerking van persoonsgegevens, alsmede op de verwerking van persoonsgegevens die in
een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.".
24.

Bladzijde 33, artikel 4, onder 8):
in plaats van:
"8)

„verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt;",

lezen:
"8)

„verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een
dienst of een ander orgaan die/dat namens de verwerkingsverantwoordelijke
persoonsgegevens verwerkt;".

25.

Bladzijde 38, artikel 9, lid 2, onder f):
in plaats van:
"f)

de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van
een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun
rechtsprekende taken;",

lezen:
"f)

de verwerking is noodzakelijk voor de instelling, uitoefening of verdediging van een
rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsprekende
taken;".
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26.

Bladzijde 40, artikel 12, lid 3, eerste zin:
in plaats van:
"3.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder

geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek krachtens de artikelen 15 tot en
met 22 informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.",
lezen:
"3.

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder

geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek krachtens de artikelen 15 tot en
met 22 informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.".
27.

Bladzijde 40, artikel 12, lid 3, derde zin:
in plaats van:
"De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van
het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging.",
lezen:
"De verwerkingsverantwoordelijke stelt de betrokkene binnen één maand na ontvangst van
het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging, met vermelding van de redenen voor de
vertraging.".

28.

Bladzijde 40, artikel 12, lid 4:
in plaats van:
"4.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de

betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van
het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij hem over
de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij
de rechter in te stellen.",
lezen:
"4.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de

betrokkene, deelt hij deze laatste onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van
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het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij hem over
de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij
de rechter in te stellen.".
29.

Bladzijde 42, artikel 14, lid 5, onder d):
in plaats van:
"d)

de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een
beroepsgeheim in het kader van Unierecht of lidstatelijke recht, waaronder een
wettelijke geheimhoudingsplicht.",

lezen:
"d)

de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een
beroepsgeheim in het kader van Unierecht of lidstatelijk recht, waaronder een
wettelijke geheimhoudingsplicht.".

30.

Bladzijde 44, artikel 17, lid 3, onder b):
in plaats van:
"b)

voor het nakomen van een in een het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde
wettelijke verwerkingsverplichting …",

lezen:
"b)

voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde
wettelijke verwerkingsverplichting …".
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31.

Bladzijde 46, artikel 23, lid 1:
in plaats van:
"1.

De reikwijdte van de verplichtingen en rechten als bedoeld in de artikelen 12 tot en

met 22 en artikel 34, alsmede in artikel 5 kan, voor zover de bepalingen van die artikelen
overeenstemmen met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en
met 20, worden beperkt door middel van Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen
die op de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker van toepassing zijn, …",
lezen:
"1.

De reikwijdte van de verplichtingen en rechten als bedoeld in de artikelen 12 tot en

met 22 en artikel 34, alsmede artikel 5 voor zover de bepalingen van dat artikel
overeenkomen met de rechten en verplichtingen als bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22,
kan door middel van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke wetgevingsmaatregel die op
de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker van toepassing is worden beperkt, …".
32.

Bladzijde 47, artikel 23, lid 2, aanhef:
in plaats van:
"2.

De in lid 1 bedoelde wettelijke maatregelen bevatten met name specifieke

bepalingen met betrekking tot, in voorkomend geval, ten minste:",
lezen:
"2.

De in lid 1 bedoelde wetgevingsmaatregel bevat met name specifieke bepalingen met

betrekking tot, in voorkomend geval, ten minste:".
33.

Bladzijde 48, artikel 26, lid 3:
in plaats van:
"3.

Ongeacht de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde regeling, kan de betrokkene zijn

rechten uit hoofde van deze verordening met betrekking tot en jegens iedere
verwerkingsverantwoordelijke uitoefenen.",
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lezen:
"3.

Ongeacht de voorwaarden van de in lid 1 bedoelde regeling, kan de betrokkene zijn

rechten uit hoofde van deze verordening met betrekking tot en jegens ieder van de
verwerkingsverantwoordelijken uitoefenen.".
34.

Bladzijde 51, artikel 30, lid 2, eerste zin:
in plaats van:
"2.

De verwerker, en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerker

houdt een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van
een verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht.",
lezen:
"2.

De verwerker, en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerker

houden een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve
van een verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht.".
35.

Bladzijde 55, artikel 36, lid 4:
in plaats van:
"4.

De lidstaten raadplegen de toezichthoudende autoriteit bij het opstellen van een

voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een
daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel in verband met verwerking.",
lezen:
"4.

De lidstaten raadplegen de toezichthoudende autoriteit bij het opstellen van een

voorstel voor een door een nationaal parlement vast te stellen wetgevingsmaatregel, of een
daarop gebaseerde regelgevingsmaatregel die betrekking heeft op verwerking.".
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36.

Bladzijde 55, artikel 37, lid 1, onder c):
in plaats van:
"c)

de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met
grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van
artikel 9 en van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10.",

lezen:
"c)

de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker hoofdzakelijk is belast met
grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens uit hoofde van
artikel 9 of van persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen
en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10.".

37.

Bladzijde 56, artikel 38, lid 5:
in plaats van:
"5.

De functionaris voor gegevensbescherming is met betrekking tot de uitvoering van

zijn taken overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijk recht tot geheimhouding of
vertrouwelijkheid gehouden.",
lezen:
"5.

De functionaris voor gegevensbescherming is met betrekking tot de uitvoering van

zijn taken overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht tot geheimhouding of
vertrouwelijkheid gehouden.".
38.

Bladzijde 59, artikel 43, lid 1, tweede zin:
in plaats van:
"De lidstaten zorgen ervoor dat die certificeringsorganen worden geaccrediteerd door één
van de volgende instanties:",
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lezen:
"De lidstaten zorgen ervoor dat die certificeringsorganen worden geaccrediteerd door één of
beide van de volgende instanties:".
39.

Bladzijde 60, artikel 43, lid 2, onder e):
in plaats van:
"e)

ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, aantoont dat hun taken en
plichten niet tot een belangenconflict leiden.",

lezen:
"e)

ten genoegen van de bevoegde toezichthoudende autoriteit, aantonen dat hun taken
en plichten niet tot een belangenconflict leiden.".

40.

Bladzijde 63, artikel 47, lid 2, onder f):
in plaats van:
"f)

…, indien hij bewijst dat dat lid niet verantwoordelijk is voor het schadebrengende
feit;",

lezen:
"f)

…, indien hij bewijst dat dat lid niet verantwoordelijk is voor het
schadeveroorzakende feit;".

41.

Bladzijde 64, artikel 49, lid 1, onder a):
in plaats van:
"a)

de betrokkene heeft uitdrukkelijk met de voorgestelde doorgifte ingestemd, na te zijn
ingelicht over de risico's die dergelijke doorgiften voor hem kunnen inhouden bij
ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en van passende waarborgen;",
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lezen:
"a)

de betrokkene heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de voorgestelde
doorgifte, na te zijn ingelicht over de risico's die dergelijke doorgiften voor hem
kunnen inhouden bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit en van passende
waarborgen;".

42.

Bladzijde 64, artikel 49, lid 1, onder g):
in plaats van:
"g)

de doorgifte is verricht vanuit een register dat volgens het Unierecht of lidstatelijk
recht is bedoeld om het publiek voor te lichten en dat door eenieder dan wel door
iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, …",

lezen:
"g)

de doorgifte is verricht vanuit een register dat volgens het Unierecht of lidstatelijk
recht is bedoeld om het publiek voor te lichten en dat door het brede publiek dan wel
door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, …".

43.

Bladzijde 64, artikel 49, lid 1, tweede alinea, eerste en tweede zin:
in plaats van:
"Wanneer een doorgifte niet op een bepaling van de artikelen 45 of 46, met inbegrip van de
bepalingen inzake bindende bedrijfsvoorschriften, kon worden gegrond en geen van de
afwijkingen voor een specifieke situatie als bedoeld in de eerste alinea van dit lid van
toepassing zijn, mag de doorgifte aan een derde land of aan een internationale organisatie
alleen plaatsvinden indien de doorgifte niet repetitief is, een beperkt aantal betrokkenen
betreft, noodzakelijk is voor dwingende gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke die niet ondergeschikt zijn aan de belangen of rechten en
vrijheden van de betrokkene, en de verwerkingsverantwoordelijke alle omstandigheden in
verband met de gegevensdoorgifte heeft beoordeeld en op basis van die beoordeling
passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens heeft geboden. De
verwerkingsverantwoordelijke informeert de toezichthouder over de doorgifte.",
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lezen:
"Wanneer een doorgifte niet op een bepaling van de artikelen 45 of 46, met inbegrip van de
bepalingen inzake bindende bedrijfsvoorschriften, kan worden gegrond en geen van de
afwijkingen voor een specifieke situatie als bedoeld in de eerste alinea van dit lid van
toepassing zijn, mag de doorgifte aan een derde land of aan een internationale organisatie
alleen plaatsvinden indien de doorgifte niet repetitief is, een beperkt aantal betrokkenen
betreft, noodzakelijk is voor dwingende gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke die niet ondergeschikt zijn aan de belangen of rechten en
vrijheden van de betrokkene, en de verwerkingsverantwoordelijke alle omstandigheden in
verband met de gegevensdoorgifte heeft beoordeeld en op basis van die beoordeling
passende waarborgen voor de bescherming van persoonsgegevens heeft geboden. De
verwerkingsverantwoordelijke informeert de toezichthoudende autoriteit over de doorgifte.".
44.

Bladzijde 65, artikel 49, lid 4:
in plaats van:
"4.

Het in lid 1, eerste alinea, onder d), bedoelde openbaar belang moet zijn erkend bij

een Unierechtelijke of nationaalrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke
van toepassing is.",
lezen:
"4.

Het in lid 1, eerste alinea, onder d), bedoelde algemeen belang moet zijn erkend bij

een Unierechtelijke of nationaalrechtelijke bepaling die op de verwerkingsverantwoordelijke
van toepassing is.".
45.

Bladzijde 65, artikel 49, lid 5, eerste zin:
in plaats van:
"5.

Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit kunnen in Unierechtelijke of

lidstaatrechtelijke bepalingen of bepalingen om gewichtige redenen van openbaar belang
uitdrukkelijk grenzen worden gesteld aan de doorgifte van specifieke categorieën van
persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie.",
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lezen:
"5.

Bij ontstentenis van een adequaatheidsbesluit kunnen in Unierechtelijke of

lidstaatrechtelijke bepalingen of bepalingen om gewichtige redenen van algemeen belang
uitdrukkelijk grenzen worden gesteld aan de doorgifte van specifieke categorieën van
persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie.".
46.

Bladzijde 66, artikel 52, lid 6:
in plaats van:
"6.

Elke lidstaat zorgt ervoor dat op elke toezichthoudende autoriteit financieel toezicht

wordt uitgeoefend zonder dat daarbij de onafhankelijkheid van de toezichthoudende
autoriteit in het gedrang komt en dat het een afzonderlijke, publieke jaarbegroting heeft, die
een onderdeel kan zijn van de algehele staats- of nationale begroting.",
lezen:
"6.

Elke lidstaat zorgt ervoor dat op elke toezichthoudende autoriteit financieel toezicht

wordt uitgeoefend waarbij de onafhankelijkheid van de toezichthoudende autoriteit niet in
het gedrang komt en dat zij een afzonderlijke, publieke jaarbegroting heeft, die een
onderdeel kan zijn van de algehele staats- of nationale begroting.".
47.

Bladzijde 69, artikel 58, lid 2, eerste zin:
in plaats van:
"2.

Elk toezichthoudende autoriteit …",

lezen:
"2.
48.

Elke toezichthoudende autoriteit …".

Bladzijde 75, artikel 65, lid 6, derde zin:
in plaats van:
"Het definitieve besluit van de betrokken toezichthoudende autoriteiten wordt vastgesteld
overeenkomstig artikel 60a, leden 7, 8 en 9.",
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lezen:
"Het definitieve besluit van de betrokken toezichthoudende autoriteiten wordt vastgesteld
overeenkomstig artikel 60, leden 7, 8 en 9.".
49.

Bladzijde 80, artikel 77, titel:
in plaats van:
"Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit",
lezen:
"Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit".

50.

Bladzijde 81, artikel 80, lid 1:
in plaats van:
"1.

De betrokkene heeft het recht een orgaan, organisatie of vereniging zonder

winstoogmerk dat of die op geldige wijze volgens het recht van een lidstaat is opgericht,
waarvan de statutaire doelstellingen het openbare belang dienen en dat of die actief is op het
gebied van de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene in verband met
de bescherming van diens persoonsgegevens, …",
lezen:
"1.

De betrokkene heeft het recht een orgaan, organisatie of vereniging zonder

winstoogmerk dat of die op geldige wijze volgens het recht van een lidstaat is opgericht,
waarvan de statutaire doelstellingen het algemeen belang dienen en dat of die actief is op het
gebied van de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene in verband met
de bescherming van diens persoonsgegevens, …".
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51.

Bladzijde 82, artikel 83, lid 4, aanhef:
in plaats van:
"4.

Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 onderworpen aan

administratieve geldboeten tot 10 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 2 % van de
totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is:",
lezen:
"4.

Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 onderworpen aan

administratieve geldboeten tot 10 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 2 % van de
totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit een hoger bedrag
vertegenwoordigt:".
52.

Bladzijde 83, artikel 83, lid 5, aanhef:
in plaats van:
"5.

Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 onderworpen aan

administratieve geldboeten tot 20 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de
totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is:",
lezen:
"5.

Inbreuken op onderstaande bepalingen zijn overeenkomstig lid 2 onderworpen aan

administratieve geldboeten tot 20 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de
totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit een hoger bedrag
vertegenwoordigt:".
53.

Bladzijde 83, artikel 83, lid 6:
in plaats van:
"6.

Niet-naleving van een bevel van de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in

artikel 58, lid 2, is overeenkomstig lid 2 van dit artikel onderworpen aan administratieve
geldboeten tot 20 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale
wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is.",
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lezen:
"6.

Niet-naleving van een bevel van de toezichthoudende autoriteit als bedoeld in

artikel 58, lid 2, is overeenkomstig lid 2 van dit artikel onderworpen aan administratieve
geldboeten tot 20 000 000 EUR of, voor een onderneming, tot 4 % van de totale
wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit een hoger bedrag
vertegenwoordigt.".
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ZAŁĄCZNIK
SPROSTOWANIE
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)
Strona 81, art. 82 ust. 2
zamiast:
„2.

Każdy administrator uczestniczący w przetwarzaniu odpowiada za szkody spowodowane
przetwarzaniem naruszającym niniejsze rozporządzenie. Podmiot przetwarzający odpowiada
za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które
niniejsze rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał
poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.”

powinno być:
„2.

Każdy administrator uczestniczący w przetwarzaniu odpowiada za szkody spowodowane
przetwarzaniem naruszającym niniejsze rozporządzenie. Podmiot przetwarzający odpowiada
za szkody spowodowane przetwarzaniem wyłącznie, gdy nie dopełnił obowiązków, które
niniejsze rozporządzenie nakłada bezpośrednio na podmioty przetwarzające, lub gdy działał
poza zgodnymi z prawem poleceniami administratora lub wbrew takim poleceniom.”.
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ANEXO
RETIFICAÇÃO
do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados
pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento
Geral sobre a Proteção de Dados)
(Jornal Oficial da União Europeia L 119 de 4 de maio de 2016)
1.

Na página 34, artigo 4.º, ponto 11

onde se lê:
"11) «Consentimento» do titular dos dados, uma manifestação de vontade, livre, específica,
informada e explícita, …",
leia-se:
"11) «Consentimento» do titular dos dados, uma manifestação de vontade, livre, específica,
informada e inequívoca, …".
2.

Na página 72, artigo 61.º, n.º 4, alínea b)

onde se lê:
"b)

Dar seguimento ao viole o presente regulamento ou o direito da União ou do Estado-Membro
…",

leia-se:
"b)

Dar seguimento ao pedido viole o presente regulamento ou o direito da União ou do EstadoMembro …".
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LIITE
OIKAISU
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä
huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuojaasetus)
(Euroopan unionin virallinen lehti L 119, 4. toukokuuta 2016)
1.

Sivulla 2, johdanto-osan 4 kappaleessa:

on:
"(4)

Henkilötietojen käsittely olisi suunniteltava niin, että se palvelee ihmistä. Oikeus

henkilötietojen suojaan ei ole absoluuttinen; sitä on …",
pitää olla:
"(4)

Henkilötietojen käsittely olisi suunniteltava niin, että se palvelee ihmiskuntaa. Oikeus

henkilötietojen suojaan ei ole absoluuttinen; sitä on …".
2.

Sivulla 2, johdanto-osan 7 kappaleessa:

on:
"(7)

Tämän kehityksen vuoksi unionissa tarvitaan vahva ja johdonmukaisempi tietosuojakehys,

jota tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla, sillä on tärkeää rakentaa luottamusta, jonka pohjalta
digitaalitalous voi kehittyä koko sisämarkkinoiden alueella. Luonnollisten henkilöiden olisi voitava
valvoa omia henkilötietojaan. Oikeusvarmuutta …",
pitää olla:
"(7)

Tällainen kehitys edellyttää vahvaa ja johdonmukaisempaa tietosuojakehystä unionissa, jota

tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla, sillä on tärkeää rakentaa luottamusta, jonka pohjalta
digitaalitalous voi kehittyä koko sisämarkkinoiden alueella. Luonnollisten henkilöiden olisi voitava
hallita omia henkilötietojaan. Oikeusvarmuutta …".
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3.

Sivulla 2, johdanto-osan 8 kappaleessa:

on:
"(8)

Kun tässä asetuksessa säädetään täsmennyksistä tai rajoituksista, joita jäsenvaltioiden

lainsäädännössä voidaan tehdä sen sääntöihin, jäsenvaltiot voivat …",
pitää olla:
"(8)

Kun tässä asetuksessa säädetään täsmennyksistä tai rajoituksista, joita jäsenvaltioiden

lainsäädännössä voidaan tehdä asetuksen sääntöihin, jäsenvaltiot voivat …".
4.

Sivulla 2, johdanto-osan 10 kappaleessa:

on:
"(10) … Näiltä osin tässä asetuksessa ei jätetä soveltamisalan ulkopuolelle jäsenvaltioiden
lainsäädäntöä, jossa esitetään erityisiä käsittelytilanteita koskevat olosuhteet, mukaan lukien niiden
edellytysten tarkempi määrittely, joiden täyttyessä henkilötietojen käsittely on laillista.",
pitää olla:
"(10) … Näiltä osin tällä asetuksella ei suljeta pois jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jossa
määritellään erityisiä käsittelytilanteita koskevat olosuhteet, mukaan lukien niiden edellytysten
tarkempi määrittely, joiden täyttyessä henkilötietojen käsittely on laillista.".
5.

Sivulla 3, johdanto-osan 11 kappaleessa:

on:
"(11) Henkilötietojen suojaaminen tehokkaasti kaikkialla unionissa edellyttää rekisteröityjen
oikeuksien ja henkilötietoja käsittelevien ja niiden käsittelystä päättävien velvollisuuksien
vahvistamista ja täsmentämistä …",
pitää olla:
"(11) Henkilötietojen suojaaminen tehokkaasti kaikkialla unionissa edellyttää rekisteröityjen
oikeuksien sekä henkilötietoja käsittelevien ja henkilötietojen käsittelyä määrittävien
velvollisuuksien vahvistamista ja täsmentämistä …".
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6.

Sivulla 3, johdanto-osan 13 kappaleessa:

on:
"(13) Jotta voitaisiin varmistaa luonnollisten henkilöiden yhdenmukainen suoja kaikkialla
unionissa ja estää eroavuudet, jotka haittaavat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla,
tarvitaan asetus, jolla taataan oikeusvarmuus ja läpinäkyvyys talouden toimijoille, kuten
mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, annetaan luonnollisille henkilöille kaikissa
jäsenvaltioissa samantasoiset, oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset oikeudet ja rekisterinpitäjille
ja henkilötietojen käsittelijöille velvollisuudet ja vastuut, joilla varmistetaan henkilötietojen
käsittelyn yhdenmukainen valvonta ja samantasoiset seuraamukset kaikissa jäsenvaltioissa sekä
tehokas yhteistyö eri jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten välillä. Sisämarkkinoiden moitteeton
toiminta edellyttää, että henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä ei rajoiteta eikä kielletä
syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä. Tässä
asetuksessa säädetään organisaatioita, joissa on alle 250 työntekijää, koskevasta poikkeuksesta, jolla
pyritään ottamaan huomioon mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten erityistilanne.
Lisäksi unionin toimielimiä …",
pitää olla:
"(13) Jotta voitaisiin varmistaa luonnollisten henkilöiden yhdenmukainen suoja kaikkialla
unionissa ja estää eroavuudet, jotka haittaavat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla,
tarvitaan asetus, jolla taataan oikeusvarmuus ja läpinäkyvyys taloudellisille toimijoille, mukaan
lukien mikroyritykset sekä pienet ja keskisuuret yritykset, annetaan luonnollisille henkilöille
kaikissa jäsenvaltioissa samantasoiset, oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoiset oikeudet sekä
rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille velvollisuudet ja vastuut, jotta varmistetaan
henkilötietojen käsittelyn yhdenmukainen valvonta ja samantasoiset seuraamukset kaikissa
jäsenvaltioissa sekä tehokas yhteistyö eri jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten välillä.
Sisämarkkinoiden moitteeton toiminta edellyttää, että henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin
sisällä ei rajoiteta eikä kielletä syistä, jotka liittyvät luonnollisten henkilöiden suojeluun
henkilötietojen käsittelyssä. Jotta voitaisiin huomioida mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten
yritysten erityistilanne, tässä asetuksessa säädettäisiin selostetta koskevasta poikkeuksesta, jota
sovellettaisiin organisaatioihin, joissa on alle 250 työntekijää. Lisäksi unionin toimielimiä …".
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7.

Sivulla 3, johdanto-osan 14 kappaleessa:

on:
"(14) Tämän asetuksen tarjoaman suojelun olisi koskettava luonnollisia henkilöitä heidän
kansalaisuudestaan ja asuinpaikastaan riippumatta, silloin kun on kyse henkilötietojen käsittelystä.
Tämä asetus ei koske oikeushenkilöiden ja erityisesti oikeushenkilön muodossa perustettujen
yritysten henkilötietojen käsittelyä, kuten oikeushenkilön nimeä, oikeudellista muotoa ja
yhteystietoja.",
pitää olla:
"(14) Tämän asetuksen tarjoaman suojelun olisi koskettava luonnollisia henkilöitä heidän
kansalaisuudestaan ja asuinpaikastaan riippumatta, silloin kun on kyse henkilötietojen käsittelystä.
Tämä asetus ei koske oikeushenkilöiden ja erityisesti oikeushenkilön muodossa perustettujen
yritysten yksilöintitietojen käsittelyä, kuten oikeushenkilön nimeä, oikeudellista muotoa ja
yhteystietoja.".
8.

Sivulla 3, johdanto-osan 15 kappaleessa:

on:
"(15) Vakavan väärinkäytösten riskin välttämiseksi luonnollisten henkilöiden suojelun olisi oltava
teknologianeutraalia eli se ei saisi riippua käytetystä tekniikasta. Luonnollisten henkilöiden suojelun
olisi koskettava myös henkilötietojen automaattista käsittelyä …",
pitää olla:
"(15) Sen estämiseksi, että syntyisi vakava riski säännösten kiertämisestä, luonnollisten
henkilöiden suojelun olisi oltava teknologianeutraalia eli se ei saisi riippua käytetystä tekniikasta.
Luonnollisten henkilöiden suojelun olisi koskettava henkilötietojen automaattista käsittelyä …".
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9.

Sivulla 3, johdanto-osan 17 kappaleessa:

on:
"(17) … Vahvan ja johdonmukaisen tietosuojakehyksen luomiseksi unioniin asetukseen (EY) N:o
45/2001 olisi syytä tehdä tarpeelliset mukautukset tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen, jotta
niitä voitaisiin soveltaa samanaikaisesti tämän asetuksen kanssa.",
pitää olla:
"(17) … Vahvan ja johdonmukaisen tietosuojakehyksen luomiseksi unioniin asetukseen (EY) N:o
45/2001 olisi syytä tehdä tarpeelliset mukautukset tämän asetuksen hyväksymisen jälkeen, jotta sitä
voitaisiin soveltaa samanaikaisesti tämän asetuksen kanssa.".
10.

Sivulla 4, johdanto-osan 19 kappaleessa:

on:
"(19) Luonnollisten henkilöiden suojelusta tapauksissa, joissa toimivaltaiset viranomaiset
käsittelevät henkilötietoja rikosten ennalta estämistä, tutkintaa, paljastamista tai rikoksiin liittyviä
syytetoimia varten … Jäsenvaltiot voivat antaa direktiivissä (EU) 2016/680 tarkoitetuille
toimivaltaisille viranomaisille tehtäviä, joita ei välttämättä suoriteta rikosten ennalta estämistä,
tutkintaa, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten taikka …
… Tämä on tärkeää esimerkiksi rahanpesun torjunnan tai rikosteknisten laboratorioiden toiminnan
puitteissa.",
pitää olla:
"(19) Luonnollisten henkilöiden suojelusta tapauksissa, joissa toimivaltaiset viranomaiset
käsittelevät henkilötietoja rikosten estämistä, selvittämistä, paljastamista tai rikoksiin liittyviä
syytetoimia varten … Jäsenvaltiot voivat antaa direktiivissä (EU) 2016/680 tarkoitetuille
toimivaltaisille viranomaisille tehtäviä, joita ei välttämättä suoriteta rikosten estämistä,
selvittämistä, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia varten taikka …
… Tämä on asianmukaista esimerkiksi rahanpesun torjunnan tai rikosteknisten laboratorioiden
toiminnan puitteissa.".
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11.

Sivulla 5, johdanto-osan 23 kappaleessa:

on:
"(23) Jotta luonnolliset henkilöt eivät jäisi ilman heille tämän asetuksen mukaisesti kuuluvaa
tietosuojaa, tätä asetusta olisi sovellettava …",
pitää olla:
"(23) Jotta luonnolliset henkilöt eivät jäisi ilman heille tämän asetuksen mukaisesti kuuluvaa
suojaa, tätä asetusta olisi sovellettava …".
12.

Sivulla 6, johdanto-osan 30 kappaleessa:

on:
"(30) … etenkin, kun niitä yhdistetään yksilöllisiin tunnisteisiin ja muihin palvelimille
toimitettuihin tietoihin.",
pitää olla:
"(30) … etenkin, kun niitä yhdistetään yksilöllisiin tunnisteisiin ja muihin palvelimien
vastaanottamiin tietoihin.".
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13.

Sivulla 6, johdanto-osan 31 kappaleessa:

on:
"(31) Viranomaisia, kuten vero- ja tulliviranomaisia, talousrikosten tutkintayksiköitä,
riippumattomia hallintoviranomaisia tai rahoitusmarkkinaviranomaisia, joille luovutetaan
henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen mukaisesti niiden julkisen tehtävän suorittamiseksi ja jotka
vastaavat arvopaperimarkkinoiden sääntelystä ja valvonnasta, ei olisi pidettävä tietojen
vastaanottajina niiden vastaanottaessa tietoja, jotka ovat tarpeen jonkin tietyn yleisen edun vuoksi
tehtävän tutkimuksen toteuttamiseksi unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.
Viranomaisten lähettämien luovutuspyyntöjen olisi aina oltava kirjallisia, perusteltuja ja
satunnaisia, eikä niiden pitäisi koskea kokonaista rekisteriä tai johtaa rekisterien yhteenliittämiseen.
Näiden viranomaisten olisi käsiteltävä henkilötietoja sovellettavien tietosuojasääntöjen ja
tietojenkäsittelyn tarkoitusten mukaisesti.",
pitää olla:
"(31) Viranomaisia, joille luovutetaan henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen mukaisesti niiden
julkisen tehtävän suorittamiseksi, kuten vero- ja tulliviranomaiset, talousrikosten tutkintayksiköt,
riippumattomat hallintoviranomaiset tai rahoitusvalvontaviranomaiset, jotka vastaavat
arvopaperimarkkinoiden sääntelystä ja valvonnasta, ei olisi pidettävä tietojen vastaanottajina niiden
vastaanottaessa tietoja, jotka ovat tarpeen jonkin tietyn yleisen edun vuoksi tehtävän tiedustelun
toteuttamiseksi unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Viranomaisten lähettämien
luovutuspyyntöjen olisi aina oltava kirjallisia, perusteltuja ja satunnaisia, eikä niiden pitäisi koskea
kokonaista rekisteriä tai johtaa rekisterien yhdistämiseen. Näiden viranomaisten olisi käsiteltävä
henkilötietoja sovellettavien tietosuojasääntöjen ja tietojenkäsittelyn tarkoitusten mukaisesti.".
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14.

Sivulla 6, johdanto-osan 33 kappaleessa:

on:
"(33) … Tästä syystä rekisteröityjen olisi voitava antaa suostumuksensa tietyille tieteellisen
tutkimuksen aloille silloin, kun noudatetaan tieteellisen tutkimuksen tunnustettuja eettisiä
standardeja. Rekisteröidyillä olisi oltava mahdollisuus antaa suostumuksensa ainoastaan tietyille
tutkimusaloille tai tutkimushankkeiden osille siinä määrin kuin tarkoitus sen mahdollistaa.",
pitää olla:
"(33) … Tästä syystä rekisteröityjen olisi voitava antaa suostumuksensa tietyille tieteellisen
tutkimuksen aloille silloin, kun noudatetaan tieteellisen tutkimuksen vakiintuneita eettisiä
standardeja. Rekisteröidyillä olisi oltava mahdollisuus antaa suostumuksensa ainoastaan tietyille
tutkimusaloille tai tutkimushankkeiden osille siinä määrin kuin niiden tarkoitus sen mahdollistaa.".
15.

Sivulla 6, johdanto-osan 34 kappaleessa:

on:
"(34) Geneettiset tiedot olisi määriteltävä henkilötiedoiksi, jotka liittyvät luonnollisen henkilön
perittyihin tai hankittuihin ominaisuuksiin, koska ne on saatu kyseisen luonnollisen henkilön
biologisesta näytteestä analysoimalla, erityisesti kromosomien DNA:sta tai RNA:sta tai muusta
vastaavia tietoja tarjoavasta tekijästä tehdyllä analyysilla.",
pitää olla:
"(34) Geneettiset tiedot olisi määriteltävä henkilötiedoiksi, jotka liittyvät luonnollisen henkilön
perittyihin tai hankittuihin geneettisiin ominaisuuksiin ja jotka on saatu analysoimalla näytettä, joka
on otettu kyseisestä luonnollisesta henkilöstä, erityisesti analysoimalla kromosomeja, DNA:ta tai
RNA:ta tai muita vastaavia tietoja tarjoavaa tekijää.".
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16.

Sivulla 6, johdanto-osan 35 kappaleessa:

on:
"(35) … luonnolliselle henkilölle annettu numero, symboli tai erityistuntomerkki, jolla hänet
voidaan tunnistaa yksiselitteisesti terveydenhuollon piirissä; kehon osan tai kehosta peräisin olevan
aineen testaamisesta tai tutkimisesta saadut tiedot, kuten geneettiset tiedot ja biologiset näytteet,
sekä kaikki tiedot esimerkiksi sairauksista, vammoista, sairauden riskistä, esitiedoista tai annetuista
hoidoista sekä tieto rekisteröidyn fyysisestä tai lääketieteellisestä tilanteesta riippumatta siitä, mistä
lähteestä tiedot on saatu, esimerkiksi lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta,
sairaalalta, lääkinnällisestä laitteesta tai diagnostisesta in vitro -testistä.",
pitää olla:
"(35) … luonnolliselle henkilölle annettu numero, symboli tai tunniste, jolla hänet voidaan
tunnistaa yksiselitteisesti terveydenhuollon piirissä; kehon osan tai kehosta peräisin olevan aineen
testaamisesta tai tutkimisesta saadut tiedot, mukaan lukien geneettiset tiedot ja biologiset näytteet,
sekä kaikki tiedot esimerkiksi sairauksista, vammoista, sairauden riskistä, potilastiedoista tai
lääketieteellisistä hoidoista sekä tieto rekisteröidyn fyysisestä tai lääketieteellisestä tilasta
riippumatta siitä, mistä lähteestä tieto on saatu, esimerkiksi lääkäriltä tai muulta terveydenhuollon
ammattilaiselta, sairaalalta, lääkinnällisestä laitteesta tai diagnostisesta in vitro -testistä.".
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17.

Sivuilla 6 ja 7, johdanto-osan 36 kappaleessa:

on:
"(36) … Joka tapauksessa sen jäsenvaltion tai niiden jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia, jossa
tai joissa henkilötietojen käsittelijällä on yksi tai useampi toimipaikka, ei pitäisi katsoa
osallistuviksi valvontaviranomaisiksi silloin, kun päätösehdotus koskee ainoastaan rekisterinpitäjää.
Jos konserni suorittaa käsittelyn, määräysvaltaa käyttävän yrityksen päätoimipaikkaa olisi pidettävä
konsernin päätoimipaikkana, paitsi jos jokin muu yritys määrittelee käsittelyn tarkoituksen ja
keinot.",
pitää olla:
"(36) … Joka tapauksessa valvontaviranomaisia siinä jäsenvaltiossa jossa tai niissä jäsenvaltioissa
joissa henkilötietojen käsittelijällä on yksi tai useampi toimipaikka, ei olisi katsottava osallistuviksi
valvontaviranomaisiksi silloin, kun päätösehdotus koskee ainoastaan rekisterinpitäjää. Jos konserni
suorittaa käsittelyn, määräysvaltaa käyttävän yrityksen päätoimipaikkaa olisi pidettävä konsernin
päätoimipaikkana, paitsi jos jokin muu yritys määrittelee käsittelyn tarkoitukset ja keinot.".
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18.

Sivulla 7, johdanto-osan 39 kappaleessa:

on:
"(39) Henkilötietojen käsittelyn olisi oltava laillista ja asianmukaista. Luonnollisille henkilöille
olisi oltava läpinäkyvää, miten heitä koskevia henkilötietoja kerätään ja käytetään ja niihin
tutustutaan tai niitä käsitellään muulla tavoin sekä selvillä siitä, missä määrin henkilötietoja
käsitellään tai on määrä käsitellä. Läpinäkyvyyden periaatteen mukaisesti kyseisten henkilötietojen
käsittelyyn liittyvien tietojen ja viestinnän on oltava helposti saatavilla ja ymmärrettävissä ja niissä
on käytettävä selkeää ja yksinkertaista kieltä. Tämä periaate koskee erityisesti rekisteröityjen tietoja
rekisterinpitäjän identiteetistä ja käsittelyn tarkoituksista sekä lisätietoja, joilla varmistetaan kyseisiä
luonnollisia henkilöitä koskevan käsittelyn asianmukaisuus ja läpinäkyvyys, sekä heidän oikeuttaan
saada vahvistus ja ilmoitus heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä. Luonnollisille henkilöille
olisi tiedotettava henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä, säännöistä, suojatoimista ja
oikeuksista sekä siitä, miten he voivat käyttää tällaista käsittelyä koskevia oikeuksiaan. Varsinkin
henkilötietojen käsittelyn nimenomaiset tarkoitukset olisi määritettävä ja ilmoitettava
henkilötietojen keruun yhteydessä yksiselitteisesti ja lainmukaisesti. Henkilötietojen olisi oltava
riittäviä ja olennaisia ja rajoituttava siihen, mikä on välttämätöntä niiden käsittelyn tarkoitusten
kannalta. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että henkilötietojen säilytysaika on mahdollisimman lyhyt.
Henkilötietoja olisi käsiteltävä vain jos käsittelyn tarkoitusta ei voida kohtuullisesti toteuttaa muilla
keinoin. Rekisterinpitäjän olisi …",

11744/20
LIITE

121
JUR.7

FI

pitää olla:
"(39) Henkilötietojen käsittelyn olisi oltava laillista ja asianmukaista. Luonnollisille henkilöille
olisi oltava läpinäkyvää, että heitä koskevia henkilötietoja kerätään ja käytetään ja niihin tutustutaan
tai niitä käsitellään muulla tavoin sekä missä määrin henkilötietoja käsitellään tai on määrä
käsitellä. Läpinäkyvyyden periaate edellyttää, että kyseisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvien
tietojen ja viestinnän on oltava helposti saatavilla ja ymmärrettävissä ja niissä on käytettävä selkeää
ja yksinkertaista kieltä. Tämä periaate koskee erityisesti rekisteröidyille annettavia tietoja
rekisterinpitäjän identiteetistä ja käsittelyn tarkoituksista sekä lisätietoja, joilla varmistetaan kyseisiä
luonnollisia henkilöitä koskevien henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuus ja läpinäkyvyys, sekä
heidän oikeuttaan saada vahvistus ja tieto heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä.
Luonnollisille henkilöille olisi tiedotettava henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä riskeistä,
säännöistä, suojatoimista ja oikeuksista sekä siitä, miten he voivat käyttää tällaista käsittelyä
koskevia oikeuksiaan. Varsinkin henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten olisi oltava nimenomaisia ja
laillisia ja ne olisi määriteltävä henkilötietojen keruun yhteydessä. Henkilötietojen olisi oltava
riittäviä ja olennaisia sekä rajoituttava siihen, mikä on välttämätöntä niiden käsittelyn tarkoitusten
kannalta. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että varmistetaan, että henkilötietojen säilytysaika on
mahdollisimman lyhyt. Henkilötietoja olisi käsiteltävä vain, jos käsittelyn tarkoitusta ei voida
kohtuullisesti saavuttaa muilla keinoin. Rekisterinpitäjän olisi …".
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19.

Sivulla 8, johdanto-osan 41 kappaleessa:

on:
"(41) … Kyseisen käsittelyn oikeusperusteen tai lainsäädäntötoimen olisi kuitenkin oltava selkeä
ja täsmällinen ja sen soveltamisen henkilöiden kannalta ennakoitavissa olevaa Euroopan unionin
tuomioistuimen, jäljempänä 'unionin tuomioistuin', ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskäytännön mukaisesti.",
pitää olla:
"(41) … Kyseisen käsittelyn oikeusperusteen tai lainsäädäntötoimen olisi kuitenkin oltava selkeä
ja täsmällinen ja sen soveltamisen olisi oltava ennakoitavissa henkilöille, joita se koskee, Euroopan
unionin tuomioistuimen, jäljempänä 'unionin tuomioistuin', ja Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti.".
20.

Sivulla 8, johdanto-osan 42 kappaleessa:

on:
"(42) … Tietoisen suostumuksen antamiseksi rekisteröidyn olisi tiedettävä vähintään
rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja tarkoitukset, joita varten henkilötietoja on määrä käsitellä. …",
pitää olla:
"(42) … Tietoisen suostumuksen antamiseksi rekisteröidyn olisi tiedettävä vähintään
rekisterinpitäjän identiteetti ja tarkoitukset, joita varten henkilötietoja on määrä käsitellä. …".
21.

Sivulla 8, johdanto-osan 44 kappaleessa:

on:
"(44) Käsittelyä olisi pidettävä lainmukaisena, kun se on tarpeen sopimuksen yhteydessä tai
suunnitellun sopimuksen tekemistä varten.",
pitää olla:
"(44) Käsittely olisi laillista silloin, kun se on tarpeen sopimuksen yhteydessä tai suunnitellun
sopimuksen tekemistä varten.".
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22.

Sivulla 8, johdanto-osan 45 kappaleessa:

on:
"(45) … Useiden käsittelytoimien perustana oleva yksi laki voi olla riittävä käsittelyn perustuessa
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteeseen tai jos käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi
toteutettavan suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. … Unionin oikeudessa tai
jäsenvaltion lainsäädännössä olisi myös määritettävä, olisiko yleisen edun vuoksi toteutettavan
tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi rekisterinpitäjän oltava julkinen
viranomainen tai muu julkis- tai yksityisoikeudellinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö,
esimerkiksi ammatillinen yhteenliittymä, kun se on perusteltua yleistä etua koskevien syiden, kuten
terveyteen liittyvien syiden vuoksi, esimerkiksi kansanterveyden ja sosiaalisen suojelun alalla ja
terveydenhuoltopalvelujen hallintoa varten.",
pitää olla:
"(45) … Useiden käsittelytoimien perustana oleva yksi laki voi olla riittävä käsittelyn perustuessa
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteeseen tai jos käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi
toteutettavan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi. … Unionin oikeudessa tai
jäsenvaltion lainsäädännössä olisi myös määritettävä, olisiko yleisen edun vuoksi toteutettavan
tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi rekisterinpitäjän oltava viranomainen tai
muu julkisoikeudellinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, tai yksityisoikeudellinen
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, kuten esimerkiksi ammatillinen yhteenliittymä, mikäli se on
perusteltua yleistä etua koskevien syiden, kuten terveyteen liittyvien syiden vuoksi, esimerkiksi
kansanterveyden ja sosiaalisen suojelun alalla ja terveydenhuoltopalvelujen hallintoa varten.".
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23.

Sivuilla 8 ja 9, johdanto-osan 46 kappaleessa:

on:
"(46) … Henkilötietoja olisi lähtökohtaisesti voitava käsitellä ainoastaan toisen luonnollisen
henkilön elintärkeän edun perusteella, silloin kun käsittelyllä ei ole muuta ilmeistä käsittelyn
oikeusperustetta. …",
pitää olla:
"(46) … Henkilötietoja olisi lähtökohtaisesti voitava käsitellä ainoastaan toisen luonnollisen
henkilön elintärkeän edun perusteella, silloin kun käsittelylle ei ole muuta ilmeistä oikeusperustetta.
…".
24.

Sivulla 10, johdanto-osan 52 kappaleessa:

on:
"(52) Henkilötietojen erityisryhmien käsittelykiellosta olisi voitava poiketa myös siinä
tapauksessa, että … ",
pitää olla:
"(52) Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelykiellosta olisi voitava poiketa
myös siinä tapauksessa, että … ".
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25.

Sivuilla 10 ja 11, johdanto-osan 53 kappaleessa:

on:
"(53) Erityiseen tietoryhmään kuuluvia, erityissuojelua tarvitsevia henkilötietoja olisi voitava
käsitellä vain terveyteen liittyvien syiden perusteella silloin, kun se on tarpeen luonnollisten
henkilöiden ja koko yhteiskunnan etua palvelevien tarkoitusten toteuttamiseksi erityisesti
terveyden- tai sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallinnon yhteydessä, mukaan lukien
hallinnon ja terveydenhuollon kansallisten keskusviranomaisten suorittama tällaisten tietojen
käsittely terveydenhuolto- tai sosiaalihuoltojärjestelmän laadunvalvontaa, hallintatietoja ja yleistä
kansallista ja paikallista valvontaa varten … Näin ollen tässä asetuksessa olisi säädettävä
erityisryhmiin kuuluvien terveyttä koskevien henkilötietojen käsittelyn yhdenmukaisista ehdoista
erityistarpeiden osalta erityisesti, kun henkilö, jolla on lakisääteinen salassapitovelvollisuus,
käsittelee tällaisia tietoja tiettyjä terveyteen liittyviä tarkoituksia varten. … Tämän ei kuitenkaan
pitäisi saada vaikeuttaa henkilötietojen vapaata kulkua unionissa niissä tapauksissa, joissa näitä
ehtoja sovelletaan kyseisten henkilötietojen rajatylittävään käsittelyyn.",
pitää olla:
"(53) Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia, erityissuojelua tarvitsevia henkilötietoja olisi
voitava käsitellä vain terveyteen liittyvien syiden perusteella silloin, kun se on tarpeen luonnollisten
henkilöiden ja koko yhteiskunnan etua palvelevien tarkoitusten toteuttamiseksi, erityisesti
terveyden- tai sosiaalihuollon palvelujen ja järjestelmien hallinnon yhteydessä, mukaan lukien
hallinnon ja keskeisten kansallisten terveysviranomaisten suorittama tällaisten tietojen käsittely
terveydenhuolto- tai sosiaalihuoltojärjestelmän laadun valvomiseksi, hallintotietoja ja yleistä
kansallista ja paikallista valvontaa varten … Näin ollen tässä asetuksessa olisi säädettävä erityisiin
henkilötietoryhmiin kuuluvien terveyttä koskevien henkilötietojen käsittelyn yhdenmukaisista
ehdoista erityistarpeiden osalta erityisesti, kun henkilö, jolla on lakisääteinen
salassapitovelvollisuus, käsittelee tällaisia tietoja tiettyjä terveyteen liittyviä tarkoituksia varten. …
Tämän ei kuitenkaan pitäisi saada vaikeuttaa henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionissa niissä
tapauksissa, joissa näitä ehtoja sovelletaan kyseisten henkilötietojen rajatylittävään käsittelyyn.".
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26.

Sivulla 11, johdanto-osan 54 kappaleessa:

on:
"(54) Erityisryhmiin kuuluvia henkilötietoja saattaa olla tarpeen käsitellä ilman rekisteröidyn
suostumusta kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä. … Tässä yhteydessä
'kansanterveydellä' olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1338/2008 (1)
esitetyn määritelmän mukaisesti tarkoitettava kaikkia niitä osatekijöitä, jotka koskevat terveyttä,
erityisesti terveydentilaa, myös sairastuvuutta ja vammaisuutta, terveydentilaan vaikuttavia
tekijöitä, terveydenhuoltopalvelujen tarvetta, terveydenhuoltoon myönnettyjä resursseja,
terveydenhuoltopalvelujen tarjontaa ja yleistä saatavuutta, terveydenhuollon menoja ja rahoitusta
sekä kuolleisuuden syitä. … ",
pitää olla:
"(54) Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja saattaa olla tarpeen käsitellä ilman
rekisteröidyn suostumusta kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä. … Tässä
yhteydessä 'kansanterveydellä' olisi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1338/2008 (1) esitetyn määritelmän mukaisesti tarkoitettava kaikkia niitä osatekijöitä, jotka
koskevat terveyttä, erityisesti terveydentilaa, myös sairastuvuutta ja vammaisuutta, terveydentilaan
vaikuttavia tekijöitä, terveydenhuollon tarvetta, terveydenhuoltoon myönnettyjä resursseja,
terveydenhuollon tarjontaa ja yleistä saatavuutta, terveydenhuollon menoja ja rahoitusta sekä
kuolleisuuden syitä. … ".
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27.

Sivuilla 11 ja 12, johdanto-osan 59 kappaleessa:

on:
"(59) Olisi säädettävä yksityiskohtaisesti siitä, miten tähän asetukseen perustuvien rekisteröidyn
oikeuksien käyttämistä voitaisiin helpottaa esimerkiksi mekanismeilla, joilla rekisteröity voi pyytää
pääsyä henkilötietoihin ja esittää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista koskevan pyynnön ja
mahdollisuuksien mukaan saada nämä oikeudet maksutta, sekä käyttää oikeuttaan vastustaa
henkilötietojen käsittelyä. …",
pitää olla:
"(59) Olisi säädettävä yksityiskohtaisesti siitä, miten tähän asetukseen perustuvien rekisteröidyn
oikeuksien käyttämistä voitaisiin helpottaa, mukaan lukien mekanismit, joilla rekisteröity voi
erityisesti pyytää oikeutta saada tutustua henkilötietoihin ja mahdollisuuksien mukaan saada ne
maksutta, ja esittää henkilötietojen oikaisemista tai poistamista koskevan pyynnön sekä käyttää
oikeuttaan vastustaa henkilötietojen käsittelyä. …".
28.

Sivulla 12, johdanto-osan 62 kappaleessa:

on:
"(62) … kun tietojen toimittaminen rekisteröidylle osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi
kohtuuttomia ponnistuksia. Viimeksi mainittu tilanne liittyy erityisesti tapauksiin, jossa käsittely
tapahtuu yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia
tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten. Tällöin olisi voitava ottaa huomioon
rekisteröityjen määrä, tietojen ikä ja mahdollisesti hyväksytyt asianmukaiset suojatoimet.",
pitää olla:
"(62) … kun tietojen toimittaminen rekisteröidylle osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi
kohtuutonta vaivaa. Viimeksi mainittu tilanne liittyy erityisesti tapauksiin, jossa käsittely tapahtuu
yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia
tai tilastollisia tarkoituksia varten. Tällöin olisi voitava ottaa huomioon rekisteröityjen määrä,
tietojen ikä ja käyttöön otetut asianmukaiset suojatoimet.".
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29.

Sivulla 12, johdanto-osan 63 kappaleessa:

on:
"(63) … Tähän sisältyy rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin terveystietoihinsa, kuten
terveystiedostoihin, joihin on koottu esimerkiksi diagnoosit, tutkimustulokset, hoitavien lääkärien
arviot ja muut hoitoa tai muita toimenpiteitä koskevat tiedot. Kaikilla rekisteröidyillä olisi sen
vuoksi oltava oikeus tietää ja saada ilmoitus … Tämä oikeus ei saisi vaikuttaa epäedullisesti muiden
oikeuksiin ja vapauksiin, joita ovat esimerkiksi liikesalaisuudet tai henkinen omaisuus ja erityisesti
ohjelmistojen tekijänoikeudet. … ",
pitää olla:
"(63) … Tähän sisältyy rekisteröidyn oikeus saada pääsy omiin terveystietoihinsa, kuten
potilastietoihin, joihin on koottu esimerkiksi diagnoosit, tutkimustulokset, hoitavien lääkärien arviot
ja muut hoitoa tai muita toimenpiteitä koskevat tiedot. Jokaisella rekisteröidyllä olisi sen vuoksi
oltava oikeus tietää ja saada ilmoitus … Tämä oikeus ei saisi vaikuttaa epäedullisesti muiden
oikeuksiin ja vapauksiin, joita ovat esimerkiksi liikesalaisuudet tai teollis- ja tekijänoikeudet ja
erityisesti ohjelmistoja suojaavat tekijänoikeudet. … ".
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30.

Sivulla 12 ja 13, johdanto-osan 65 kappaleessa:

on:
"(65) Luonnollisella henkilöllä olisi oltava oikeus saada häntä koskevat virheelliset henkilötiedot
oikaistuiksi ja oikeus "tulla unohdetuksi", jos tietojen säilyttäminen rikkoo tätä asetusta tai
rekisterinpitäjään sovellettavaa unionin oikeutta tai jäsenvaltion lainsäädäntöä. … Henkilötietojen
edelleen säilyttämisen tulisi kuitenkin olla lainmukaista, jos se on tarpeen sananvapautta ja
tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai …",
pitää olla:
"(65) Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus saada häntä koskevat virheelliset henkilötiedot
oikaistuiksi ja oikeus "tulla unohdetuksi", jos tietojen säilyttäminen rikkoo tätä asetusta tai
rekisterinpitäjään sovellettavaa unionin oikeutta tai jäsenvaltion lainsäädäntöä. … Henkilötietojen
edelleen säilyttämisen tulisi kuitenkin olla lainmukaista, jos se on tarpeen sananvapautta ja
tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen
noudattamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai …".
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31.

Sivulla 13, johdanto-osan 66 kappaleessa:

on:
"(66) Jotta voitaisiin vahvistaa "oikeutta tulla unohdetuksi" verkkoympäristössä, oikeutta tietojen
poistamiseen olisi laajennettava edellyttämällä, että henkilötiedot julkistanut rekisterinpitäjä on
velvollinen ilmoittamaan näitä henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on
pyytänyt kaikkien näihin tietoihin liittyvien linkkien tai näiden tietojen jäljennösten tai kopioiden
poistamista. Näin menetellessään rekisterinpitäjän olisi …",
pitää olla:
"(66) Jotta voitaisiin vahvistaa "oikeutta tulla unohdetuksi" verkkoympäristössä, oikeutta tietojen
poistamiseen olisi laajennettava siten, että henkilötiedot julkistanut rekisterinpitäjä olisi velvollinen
ilmoittamaan näitä henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että kyseisten rekisterinpitäjien on
poistettava kaikki näihin henkilötietoihin liittyvät linkit, jäljennökset ja kopiot. Näin menetellessään
rekisterinpitäjän olisi …".
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32.

Sivulla 13, johdanto-osan 69 kappaleessa:

on:
"(69) Tapauksissa, joissa henkilötietoja voitaisiin käsitellä lainmukaisesti, koska käsittely on
tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen
vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi,
rekisteröidyllä olisi kuitenkin oltava oikeus vastustaa hänen tilannettaan koskevien henkilötietojen
käsittelyä. Rekisterinpitäjän olisi osoitettava, että rekisterinpitäjän huomattavan tärkeät oikeutetut
edut voivat syrjäyttää rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet.",
pitää olla:
"(69) Tapauksissa, joissa henkilötietoja voitaisiin käsitellä lainmukaisesti, koska käsittely on
tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen
vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen vuoksi,
rekisteröidyllä olisi kuitenkin oltava oikeus vastustaa hänen nimenomaiseen tilanteeseensa liittyvien
henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjän olisi osoitettava, että rekisterinpitäjän huomattavan
tärkeät oikeutetut edut voivat syrjäyttää rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet.".
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33.

Sivulla 14, johdanto-osan 71 kappaleessa:

on:
"(71) Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus olla joutumatta hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan
arvioivan, mahdollisesti toimenpiteen sisältävän päätöksen kohteeksi, joka on tehty yksinomaan
automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella, josta hänelle aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai joka
vaikuttaa häneen vastaavalla merkittävällä tavalla, kuten online-luottohakemuksen automaattinen
epääminen tai sähköisen rekrytoinnin käytännöt ilman ihmisen osallistumista. … Kyseiseen
tietojenkäsittelyyn, mukaan lukien profilointiin, perustuva päätöksenteko olisi kuitenkin sallittava,
jos siihen annetaan nimenomainen lupa rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai
jäsenvaltion lainsäädännössä, mukaan lukien lainsäädäntö, joka on annettu petosten ja verovilpin
valvomiseksi ja torjumiseksi unionin toimielinten tai kansallisten valvontaelinten antamien
asetusten, standardien ja suositusten mukaisesti, sekä rekisterinpitäjän tarjoaman palvelun
turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi, tai jos se on tarpeen rekisteröidyn ja
rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai jos rekisteröity on
antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. Tällaiseen käsittelyyn olisi kuitenkin aina
sovellettava asianmukaisia suojatoimia, joihin olisi kuuluttava käsittelystä ilmoittaminen
rekisteröidylle ja oikeus vaatia ihmisen osallistumista tietojen käsittelemiseen, rekisteröidyn oikeus
esittää kantansa, saada selvitys kyseisen arvioinnin jälkeen tehdystä päätöksestä ja riitauttaa päätös.
Tällaista toimenpidettä ei saisi kohdistaa lapseen.",
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pitää olla:
"(71) Rekisteröidyllä olisi oltava oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka saattaa
sisältää hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan arvioivan toimenpiteen, joka perustuu yksinomaan
automaattiseen tietojenkäsittelyyn ja josta hänelle aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai joka
vaikuttaa häneen vastaavalla merkittävällä tavalla, kuten online-luottohakemuksen automaattinen
epääminen tai sähköisen rekrytoinnin perusteella saatu hylkäävä päätös, joihin ei ole liittynyt
ihmisen osallistumista. … Kyseiseen tietojenkäsittelyyn, mukaan lukien profilointiin, perustuva
päätöksenteko olisi kuitenkin sallittava, jos siihen annetaan nimenomainen lupa rekisterinpitäjään
sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, mukaan lukien petosten ja
veronkierron valvomiseksi ja ehkäisemiseksi unionin toimielinten tai kansallisten valvontaelinten
antamien asetusten, standardien ja suositusten mukaisesti, sekä rekisterinpitäjän tarjoaman palvelun
turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi, tai jos se on tarpeen rekisteröidyn ja
rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai jos rekisteröity on
antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. Tällaiseen käsittelyyn olisi kuitenkin aina
sovellettava asianmukaisia suojatoimia, joihin tulisi sisältyä käsittelystä ilmoittaminen
rekisteröidylle ja oikeus vaatia ihmisen osallistumista, rekisteröidyn oikeus esittää kantansa, saada
selvitys kyseisen arvioinnin jälkeen tehdystä päätöksestä ja riitauttaa päätös. Tällaista toimenpidettä
ei saisi kohdistaa lapseen.",
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34.

Sivulla 14, johdanto-osan 72 kappaleessa:

on:
"(72) Profilointiin sovelletaan sellaisenaan tämän henkilötietojen käsittelyä sääntelevän asetuksen
sääntöjä, kuten käsittelyn oikeudellisia perusteita tai tietosuojaperiaatteita. Tällä asetuksella
perustetulla Euroopan tietosuojaneuvostolla, jäljempänä 'tietosuojaneuvosto', olisi oltava
mahdollisuus antaa ohjausta tässä yhteydessä.",
pitää olla:
"(72) Profilointiin sovelletaan tämän asetuksen sääntöjä henkilötietojen käsittelystä, kuten säännöt
käsittelyn lainmukaisuudesta ja henkilötietojen käsittelyä koskevista periaatteista. Tällä asetuksella
perustetulla Euroopan tietosuojaneuvostolla, jäljempänä 'tietosuojaneuvosto', olisi oltava
mahdollisuus antaa ohjausta tässä yhteydessä.".
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35.

Sivulla 14, johdanto-osan 73 kappaleessa:

on:
"(73) Rajoituksia, jotka koskevat erityisiä periaatteita ja oikeutta saada ilmoitus
tietojenkäsittelystä, pääsyä tietoihin ja oikeutta oikaista tai poistaa henkilötietoja ja oikeutta siirtää
tiedot järjestelmästä toiseen, oikeutta vastustaa tietojenkäsittelyä, profilointiin perustuvia päätöksiä
sekä henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista rekisteröidylle sekä eräitä näihin liittyviä
rekisterinpitäjän velvollisuuksia, voidaan asettaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion
lainsäädännössä siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia demokraattisen
yhteiskunnan toimenpiteitä yleisen turvallisuuden takaamiseksi, muun muassa ihmishenkien
suojelemiseksi erityisesti ihmisen aiheuttaman tai luonnonkatastrofin yhteydessä taikka rikosten tai,
säännellyn ammattitoiminnan yhteydessä, ammattietiikan rikkomisen ennaltaehkäisemistä, tutkintaa
ja rikoksiin liittyviä syytetoimia varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa
varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelu ja tällaisten uhkien
ehkäisy, tai muiden unionin tai jäsenvaltion tärkeiden yleistä etua koskevien syiden vuoksi,
erityisesti unionin tai jäsenvaltion tärkeiden taloudellisten tai rahoitusta koskevien etujen vuoksi,
yleiseen etuun liittyvistä syistä pidettävien julkisten rekisterien pitämiseksi, arkistoitujen
henkilötietojen myöhemmän käsittelyn vuoksi, jonka perusteena on yksittäisten tietojen
hankkiminen poliittisesta toiminnasta entisten totalitaaristen valtioiden järjestelmissä, tai
rekisteröidyn suojelemiseksi tai muille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien, muun muassa
sosiaaliturvan, kansanterveyden ja humanitaaristen tarkoitusten, turvaamiseksi. Näiden rajoitusten
olisi oltava perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä
eurooppalaisessa yleissopimuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.",
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pitää olla:
"(73) Rajoituksia, jotka koskevat erityisiä periaatteita ja oikeutta saada ilmoitus
tietojenkäsittelystä, pääsyä tietoihin ja oikeutta oikaista tai poistaa henkilötietoja ja oikeutta siirtää
tiedot järjestelmästä toiseen, oikeutta vastustaa tietojenkäsittelyä, profilointiin perustuvia päätöksiä
sekä henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittamista rekisteröidylle sekä eräitä näihin liittyviä
rekisterinpitäjän velvollisuuksia, voidaan asettaa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion
lainsäädännössä siltä osin kuin ne ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia demokraattisessa
yhteiskunnassa yleisen turvallisuuden takaamiseksi, muun muassa ihmishenkien suojelemiseksi
erityisesti ihmisen aiheuttaman katastrofin tai luonnonkatastrofin yhteydessä taikka rikosten ennalta
ehkäisemiseksi, tutkintaa tai syytetoimia varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten
täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta tai tiettyjen
säänneltyjen ammattien ammattieettisten periaatteiden rikkomuksilta tai muiden unionin tai
jäsenvaltion tärkeiden yleistä etua koskevien tavoitteiden suojelemiseksi tai näihin kohdistuvien
uhkien ehkäisemiseksi, erityisesti unionin tai jäsenvaltion tärkeiden taloudellisten tai rahoitusta
koskevien etujen vuoksi, yleiseen etuun liittyvistä syistä pidettävien julkisten rekisterien
pitämiseksi, arkistoitujen henkilötietojen edelleen käsittelemiseksi, jotta saadaan yksityiskohtaista
tietoa poliittisesta käyttäytymisestä entisten totalitaaristen valtioiden järjestelmissä, tai rekisteröidyn
suojelemiseksi tai muille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien, muun muassa sosiaaliturvan,
kansanterveyden ja humanitaaristen tarkoitusten, turvaamiseksi. Näiden rajoitusten olisi oltava
perusoikeuskirjassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä eurooppalaisessa
yleissopimuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisia.".
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36.

Sivulla 15, johdanto-osan 75 kappaleessa:

on:
"(75) Nämä todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat luonnollisten henkilöiden
oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit voivat aiheutua henkilötietojen käsittelystä, joka voi
aiheuttaa fyysisiä, aineellisia tai aineettomia vahinkoja, erityisesti jos käsittely saattaa johtaa
syrjintään, identiteettivarkauteen tai petokseen, taloudellisiin menetyksiin, maineen
vahingoittumiseen, salassapitovelvollisuuden alaisten henkilötietojen luottamuksellisuuden
menetykseen, pseudonymisoitumisen luvattomaan kumoutumiseen tai aiheuttaa muuta merkittävää
taloudellista tai sosiaalista vahinkoa; kun rekisteröidyiltä saatetaan evätä heidän oikeuksiaan ja
vapauksiaan tai estää heitä valvomasta omia henkilötietojaan; kun käsitellään sellaisia
henkilötietoja, jotka koskevat rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollista tai
filosofista vakaumusta ja ammattiliittoon kuulumista, tai käsitellään geneettisiä tietoja tai terveyttä
ja seksuaalista käyttäytymistä tai rikostuomioita ja rikkomuksia tai niihin liittyviä
turvaamistoimenpiteitä koskevia tietoja; kun arvioidaan henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti
jos kyseessä on henkilöprofiilin luomista tai käyttämistä varten suoritettu analyysi tai ennakointi
työsuorituksesta, taloudellisesta tilanteesta, terveydestä, henkilökohtaisista mieltymyksistä tai
kiinnostuksen kohteista, luotettavuudesta tai käyttäytymisestä, sijainnista tai liikkeistä; kun
käsitellään heikossa asemassa olevien luonnollisten henkilöiden, erityisesti lasten, henkilötietoja; tai
kun käsitellään suuria määriä henkilötietoja ja käsittely koskee suurta rekisteröityjen määrää.",
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pitää olla:
"(75) Nämä todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat luonnollisten henkilöiden
oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit voivat aiheutua henkilötietojen käsittelystä, joka voi
aiheuttaa fyysisiä, aineellisia tai aineettomia vahinkoja, erityisesti jos käsittely saattaa johtaa
syrjintään, identiteettivarkauteen tai petokseen, taloudellisiin menetyksiin, maineen
vahingoittumiseen, salassapitovelvollisuuden alaisten henkilötietojen luottamuksellisuuden
menetykseen, pseudonymisoinnin luvattomaan purkautumiseen tai aiheuttaa muuta merkittävää
taloudellista tai sosiaalista haittaa; jos rekisteröidyiltä saatetaan evätä heidän oikeuksiaan ja
vapauksiaan tai estää heitä hallitsemasta omia henkilötietojaan; jos käsitellään sellaisia
henkilötietoja, jotka paljastavat rodun tai etnisen alkuperän, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisen tai
filosofisen vakaumuksen ja ammattiliiton jäsenyyden, tai käsitellään geneettisiä tietoja tai terveyttä
ja seksuaalista käyttäytymistä tai rikostuomioita ja rikoksia tai niihin liittyviä
turvaamistoimenpiteitä koskevia tietoja; jos arvioidaan henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti
jos kyseessä on henkilöprofiilin luomista tai käyttämistä varten suoritettu analyysi tai ennakointi
työsuorituksesta, taloudellisesta tilanteesta, terveydestä, henkilökohtaisista mieltymyksistä tai
kiinnostuksen kohteista, luotettavuudesta tai käyttäytymisestä, sijainnista tai liikkeistä; jos
käsitellään heikossa asemassa olevien luonnollisten henkilöiden, erityisesti lasten, henkilötietoja; tai
jos käsitellään suuria määriä henkilötietoja ja käsittely koskee suurta rekisteröityjen määrää.".
37.

Sivulla 15, johdanto-osan 77 kappaleessa:

on:
"(77) … voitaisiin antaa erityisesti hyväksyttyjen käytännesääntöjen, hyväksyttyjen todistusten tai
tietosuojaneuvoston suuntaviivojen avulla taikka tietosuojavastaavan tiedotteilla.
Tietosuojaneuvosto voi …",
pitää olla:
"(77) … voitaisiin antaa erityisesti hyväksyttyjen käytännesääntöjen, hyväksyttyjen sertifiointien
tai tietosuojaneuvoston suuntaviivojen avulla taikka tietosuojavastaavan tiedotteilla.
Tietosuojaneuvosto voi …".

11744/20
LIITE

139
JUR.7

FI

38.

Sivulla 15, johdanto-osan 78 kappaleessa:

on:
"(78) … Tällaisia toimenpiteitä voisivat olla muun muassa henkilötietojen käsittelyn minimointi,
henkilötietojen pseudonymisointi mahdollisimman pian, tehtävien ja henkilötietojen käsittelyn
läpinäkyvyys, sen mahdollistaminen, että rekisteröity voi valvoa tietojenkäsittelyä ja että
rekisterinpitäjä voi luoda ja parantaa turvaominaisuuksia. …",
pitää olla:
"(78) … Tällaisia toimenpiteitä voisivat olla muun muassa henkilötietojen käsittelyn minimointi,
henkilötietojen pseudonymisointi niin pian kuin se on mahdollista, läpinäkyvyyden toteuttaminen
henkilötietojen käsittelyssä ja sen tarkoituksissa, sen mahdollistaminen, että rekisteröity voi valvoa
tietojenkäsittelyä ja että rekisterinpitäjä voi luoda ja parantaa turvaominaisuuksia. …".
39.

Sivuilla 15 ja 16, johdanto-osan 80 kappaleessa:

on:
"(80) … tai heidän käyttäytymisensä seurantaan niiltä osin kuin käyttäminen tapahtuu unionissa,
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän olisi nimettävä edustaja, paitsi jos käsittely on
satunnaista eikä kohdistu laajasti henkilötietojen erityisryhmiin tai rikostuomioita tai rikkomuksia
koskeviin tietoihin, eikä …",
pitää olla:
"(80) … tai heidän käyttäytymisensä seurantaan niiltä osin kuin käyttäytyminen tapahtuu
unionissa, rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän olisi nimettävä edustaja, paitsi jos
käsittely on satunnaista eikä kohdistu laajasti erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluviin tietoihin tai
rikostuomioita tai rikoksia koskeviin tietoihin, eikä …".
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40.

Sivulla 16, johdanto-osan 81 kappaleessa:

on:
"(81) … Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä voivat päättää käyttää yksittäistä sopimusta
tai sellaisia vakiosopimuslausekkeita, jotka hyväksyy joko suoraan komissio tai
valvontaviranomainen yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti komission hyväksymänä. Kun
henkilötietojen käsittelijä on …",
pitää olla:
"(81) … Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä voivat päättää käyttää yksittäistä sopimusta
tai sellaisia vakiosopimuslausekkeita, jotka hyväksyy joko suoraan komissio tai
valvontaviranomainen yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti, jonka jälkeen komissio hyväksyy
ne. Kun henkilötietojen käsittelijä on …".
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41.

Sivulla 16 ja 17, johdanto-osan 85 kappaleessa:

on:
"(85) Jos henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän tehokkaasti ja nopeasti, siitä
voi aiheutua luonnollisille henkilöille fyysisiä, aineellisia tai aineettomia vahinkoja, kuten omien
henkilötietojen valvomiskyvyn menettäminen tai oikeuksien rajoittaminen, syrjintää,
identiteettivarkaus tai petos, taloudellisia menetyksiä, pseudonymisoitumisen luvaton
kumoutuminen, maineen vahingoittuminen, salassapitovelvollisuuden alaisten henkilötietojen
luottamuksellisuuden menetys tai muuta merkittävää taloudellista tai sosiaalista vahinkoa. Sen
vuoksi rekisterinpitäjän olisi ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä heti, kun se on tullut rekisterinpitäjän tietoon, ja
mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa, paitsi jos rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan
tilivelvollisuusperiaatteen mukaisesti, että henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei
todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. …",
pitää olla:
"(85) Jos henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen ei puututa riittävän tehokkaasti ja nopeasti, siitä
voi aiheutua luonnollisille henkilöille fyysisiä, aineellisia tai aineettomia vahinkoja, kuten omien
henkilötietojen hallitsemiskyvyn menettäminen tai omien oikeuksien rajoittaminen, syrjintää,
identiteettivarkaus tai petos, taloudellisia menetyksiä, pseudonymisoinnin luvaton purkautuminen,
maineen vahingoittuminen, salassapitovelvollisuuden alaisten henkilötietojen luottamuksellisuuden
menetys tai muuta merkittävää taloudellista tai sosiaalista vahinkoa. Sen vuoksi rekisterinpitäjän
olisi ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta
viivytystä heti, kun se on tullut rekisterinpitäjän tietoon, ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin
kuluessa, paitsi jos rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan osoitusvelvollisuusperiaatteen mukaisesti,
että henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden
oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä. …".
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42.

Sivulla 17, johdanto-osan 86 kappaleessa:

on:
"(86) Rekisterinpitäjän olisi ilmoitettava henkilötietojen tietosuojaloukkauksesta rekisteröidylle
viipymättä, jos tämä tietosuojaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa luonnollisen henkilön oikeuksia
ja vapauksia koskevan suuren riskin, jotta rekisteröity voi toteuttaa tarvittavat varotoimet.
Ilmoituksessa olisi kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonne ja esitettävä suosituksia
siitä, miten asianomainen luonnollinen henkilö voi lieventää sen mahdollisia haittavaikutuksia.
Tällainen ilmoitus rekisteröidylle olisi tehtävä niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista ja
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen kanssa noudattaen valvontaviranomaisen tai muiden
asiaankuuluvien viranomaisten (kuten lainvalvontaviranomaisten) antamia ohjeita. …",
pitää olla:
"(86) Rekisterinpitäjän olisi ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle
viipymättä, jos tämä tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa luonnollisen henkilön oikeuksia ja
vapauksia koskevan suuren riskin, jotta rekisteröity voi toteuttaa tarvittavat varotoimet.
Ilmoituksessa olisi kuvattava henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonne ja esitettävä suosituksia
siitä, miten asianomainen luonnollinen henkilö voi lieventää sen mahdollisia haittavaikutuksia.
Tällainen ilmoitus rekisteröidylle olisi tehtävä niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista ja
tiiviissä yhteistyössä valvontaviranomaisen kanssa noudattaen valvontaviranomaisen tai muiden
asiaankuuluvien viranomaisten, kuten lainvalvontaviranomaisten, antamia ohjeita. …".
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43.

Sivulla 17, johdanto-osan 89 kappaleessa:

on:
"(89) Direktiivissä 95/46/EY on säädetty yleisestä velvollisuudesta ilmoittaa henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaisille. … Tällaisiin käsittelytoimien tyyppeihin kuuluvat erityisesti
toimet, jotka perustuvat erityisesti …",
pitää olla:
"(89) Direktiivissä 95/46/EY säädettiin yleisestä velvollisuudesta ilmoittaa henkilötietojen
käsittelystä valvontaviranomaisille. … Tällaisiin käsittelytoimien tyyppeihin voivat kuulua
erityisesti toimet, jotka perustuvat erityisesti …".
44.

Sivulla 17, johdanto-osan 90 kappaleessa:

on:
"(90) Tapauksissa, joissa luonnollisten henkilöiden oikeuksiin tai vapauksiin kohdistuu korkea
riski, rekisterinpitäjän olisi kyseisen riskin erityisen todennäköisyyden ja vakavuuden arvioimiseksi
käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitusten sekä riskin alkuperän huomioon ottaen
tehtävä ennen tietojenkäsittelyä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. Tässä
vaikutustenarvioinnissa olisi tarkasteltava …",
pitää olla:
"(90) Tällaisissa tapauksissa rekisterinpitäjän olisi ennen tietojenkäsittelyä tehtävä tietosuojaa
koskeva vaikutustenarviointi korkean riskin erityisen todennäköisyyden ja vakavuuden
arvioimiseksi, ottaen huomioon käsittelyn luonteen, laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä
riskin syyt. Tässä vaikutustenarvioinnissa olisi …".
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45.

Sivuilla 17 ja 18, johdanto-osan 91 kappaleessa:

on:
"(91) Tätä olisi sovellettava erityisesti laajoihin käsittelytoimiin, joissa on tarkoitus käsitellä
huomattavia määriä henkilötietoja alueellisella, kansallisella tai ylikansallisella tasolla, jotka voivat
vaikuttaa suureen määrään rekisteröityjä ja joihin todennäköisesti liittyy korkea suuri riski
esimerkiksi tietojen arkaluonteisuuden vuoksi, jos uutta tekniikkaa käytetään saavutetun
teknologisen osaamistason mukaisesti hyvin laajasti myös muihin käsittelytoimiin, joihin liittyy
rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin vaikuttava korkea riski, varsinkin silloin kun rekisteröityjen
on kyseisten toimien johdosta hankalampi käyttää oikeuksiaan. … Tietosuojaa koskeva
vaikutustenarviointi on tarpeen myös yleisölle avoimien alueiden laaja-alaisessa valvonnassa,
erityisesti jos käytetään optoelektronisia laitteita, tai kaikissa muissa toimissa, jos toimivaltainen
valvontaviranomainen katsoo, että käsittelyyn todennäköisesti liittyy korkea riski rekisteröityjen
oikeuksien ja vapauksien kannalta erityisesti siitä syystä, että ne estävät rekisteröityjä käyttämästä
oikeutta tai palvelua tai sopimusta tai siitä syystä, että kyseisiä toimia toteutetaan järjestelmällisesti
laajassa mittakaavassa. Henkilötietojen käsittelyä ei saisi pitää laaja-alaisena, jos käsittely koskee
yksittäisen lääkärin, muun terveydenhuollon ammattilaisen tai lakimiehen asiakkaiden
henkilötietoja. …",
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pitää olla:
"(91) Tätä olisi sovellettava erityisesti laajoihin käsittelytoimiin, joissa on tarkoitus käsitellä
huomattavia määriä henkilötietoja alueellisella, kansallisella tai ylikansallisella tasolla ja jotka
voivat vaikuttaa suureen määrään rekisteröityjä ja joihin todennäköisesti liittyy korkea riski, kuten
esimerkiksi tietojen arkaluonteisuuden vuoksi, jos uutta teknologiaa käytetään saavutetun
teknologisen osaamistason mukaisesti hyvin laajasti myös muihin käsittelytoimiin, joihin liittyy
rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin vaikuttava korkea riski, varsinkin silloin kun rekisteröityjen
on kyseisten toimien johdosta hankalampi käyttää oikeuksiaan. … Tietosuojaa koskevaa
vaikutustenarviointia edellytetään myös yleisölle avoimien alueiden laajamittaista valvontaa varten,
erityisesti jos käytetään optoelektronisia laitteita, tai mitä tahansa muuta toimintaa varten, jos
toimivaltainen valvontaviranomainen katsoo, että käsittelyyn todennäköisesti liittyy korkea riski
rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien kannalta erityisesti siitä syystä, että ne estävät
rekisteröityjä käyttämästä oikeutta tai palvelua tai sopimusta tai siitä syystä, että kyseisiä toimia
toteutetaan järjestelmällisesti laajassa mittakaavassa. Henkilötietojen käsittelyä ei saisi pitää
laajamittaisena, jos käsittely koskee potilaiden tai asiakkaiden henkilötietoja ja käsittelyn suorittaa
yksittäinen lääkäri, muu terveydenhuollon ammattilainen tai lakimies. …".
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46.

Sivulla 18, johdanto-osan 94 kappaleessa:

on:
"(94) Jos tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi osoittaa, että käsittelyyn liittyisi riskin
lieventämistä koskevien suojatoimien, suojaustoimenpiteiden ja -keinojen puuttumisen vuoksi suuri
luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin vaikuttava riski, ja rekisterinpitäjä katsoo, että
tätä riskiä ei voida kohtuullisin toimenpitein vähentää saatavilla olevan tekniikan ja
toteuttamiskustannusten suhteen, ennen käsittelytoimien aloittamista olisi kuultava
valvontaviranomaista. … Valvontaviranomaisen reagoimattomuus määräajan puitteissa ei
kuitenkaan saisi vaikuttaa valvontaviranomaisen mahdollisiin toimiin sille tässä asetuksessa
annettujen tehtävien ja valtuuksien puitteissa, kuten valtaan kieltää käsittelytoimia. Osana
kuulemismenettelyä valvontaviranomaiselle voidaan toimittaa käsittelyn osalta toteutetun
tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tulos, etenkin toimenpiteet, joiden tarkoituksena on
vähentää luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.",
pitää olla:
"(94) Jos tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi osoittaa, että käsittelyyn liittyisi riskin
lieventämistä koskevien suojatoimien, suojaustoimenpiteiden ja -keinojen puuttumisen vuoksi
korkea riski luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, ja rekisterinpitäjä katsoo, että tätä
riskiä ei voida kohtuullisin toimenpitein lieventää saatavilla olevan teknologian ja
toteuttamiskustannusten suhteen, ennen käsittelytoimien aloittamista olisi kuultava
valvontaviranomaista. … Valvontaviranomaisen reagoimattomuus määräajan puitteissa ei
kuitenkaan saisi vaikuttaa valvontaviranomaisen mahdollisiin toimiin sille tässä asetuksessa
annettujen tehtävien ja valtuuksien puitteissa, kuten toimivaltaan kieltää käsittelytoimia. Osana
kuulemismenettelyä valvontaviranomaiselle voidaan toimittaa käsittelyn osalta toteutetun
tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tulos, etenkin toimenpiteet, joiden tarkoituksena on
lieventää luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.".
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47.

Sivulla 18, johdanto-osan 95 kappaleessa:

on:
"(95) Henkilötietojen käsittelijän olisi tarvittaessa ja pyydettäessä avustettava rekisterinpitäjää,
joka varmistaa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttamisesta ja valvontaviranomaisen
ennakkokuulemisesta aiheutuvien velvoitteiden noudattamisen.",
pitää olla:
"(95) Henkilötietojen käsittelijän olisi tarvittaessa ja pyydettäessä avustettava rekisterinpitäjää
tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tekemisestä seuraavien velvoitteiden ja
valvontaviranomaisen ennakkokuulemisesta aiheutuvien velvoitteiden noudattamisessa.".

11744/20
LIITE

148
JUR.7

FI

48.

Sivuilla 18 ja 19, johdanto-osan 97 kappaleessa:

on:
"(97) Jos käsittelyn suorittajana on joku muu viranomainen kuin tuomioistuin tai
lainkäyttötehtäviään suorittava riippumaton oikeusviranomainen tai käsittelyn suorittaa yksityisellä
sektorilla sellainen rekisterinpitäjä, jonka keskeiseen toimintaan sisältyy rekisteröidyn säännöllistä
ja järjestelmällistä valvontaa vaativia käsittelytoimia laajamittaisesti, tai henkilötietojen käsittelijän
keskeiset tehtävät muodostuvat käsittelystä, joka kohdistuu laajamittaisesti henkilötietojen
erityisryhmiin ja rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin tietoihin, rekisterinpitäjällä tai
henkilötietojen käsittelijällä on oltava apunaan henkilö, jolla on tietosuojalainsäädäntöä ja alan
käytänteitä koskevaa erityisasiantuntemusta ja joka valvoo tämän asetuksen noudattamista tällaisen
käsittelyn yhteydessä. …",
pitää olla:
"(97) Jos käsittelyn suorittajana on joku muu viranomainen kuin tuomioistuin tai
lainkäyttötehtäviään suorittava riippumaton oikeusviranomainen tai käsittelyn suorittaa yksityisellä
sektorilla sellainen rekisterinpitäjä, jonka keskeisiin toimintoihin sisältyy rekisteröityjen
laajamittaista, säännöllistä ja järjestelmällistä valvontaa vaativia käsittelytoimia, taikka
rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän keskeiset toiminnat muodostuvat käsittelystä, joka
kohdistuu laajamittaisesti erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluviin henkilötietoihin sekä
rikostuomioihin tai rikoksiin liittyviin henkilötietoihin, rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen
käsittelijällä on oltava apunaan henkilö, jolla on tietosuojalainsäädäntöä ja alan käytänteitä
koskevaa erityisasiantuntemusta ja joka valvoo tämän asetuksen noudattamista tällaisen käsittelyn
yhteydessä. …".
49.

Sivulla 19, johdanto-osan 103 kappaleessa:

on:
"(103) … tai kansainvälisen järjestön osalta, jonka katsotaan tarjoavan tämäntasoista suojaa. …",
pitää olla:
"(103) tai kansainvälisen järjestön osalta, jonka katsotaan tarjoavan tämän tasoista suojaa. …".
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50.

Sivuilla 19 ja 20, johdanto-osan 104 kappaleessa:

on:
"(104) Unionin perusarvojen ja erityisesti ihmisoikeuksien suojan mukaisesti komission olisi
kolmatta maata tai kolmannen maan aluetta tai tiettyä sektoria arvioidessaan otettava huomioon,
miten tietyssä kolmannessa maassa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, oikeussuojaa ja
kansainvälisiä ihmisoikeussääntöjä ja -normeja sekä kyseisen maan yleistä ja alakohtaista
lainsäädäntöä, kuten yleistä turvallisuutta, puolustusta, kansallista turvallisuutta sekä yleistä
järjestystä ja rikosoikeutta koskevaa lainsäädäntöä. Hyväksyttäessä päätös kolmannen maan alueen
tai tietyn sektorin tietosuojan riittävyydestä olisi otettava huomioon selkeät ja objektiiviset
perusteet, kuten erityiset henkilötietojen käsittelytoimet ja kolmannessa maassa sovellettavien
oikeusnormien soveltamisala ja voimassa oleva lainsäädäntö. Kolmannen maan olisi tarjottava
takeet, joilla varmistetaan riittävä tietosuojan taso, joka vastaa olennaisilta osin Euroopan unionissa
taattua suojan tasoa, erityisesti kun henkilötietoja käsitellään yhdellä tai useammalla erityisalalla.
Kolmannen maan olisi erityisesti varmistettava tehokas ja riippumaton tietosuojavalvonta ja
huolehdittava jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten kanssa käytettävistä yhteistyömekanismeista,
ja rekisteröidyille olisi taattava vaikuttavat ja täytäntöönpanokelpoiset oikeudet ja tehokkaat
hallinnolliset ja oikeudelliset muutoksenhakukeinot.",
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pitää olla:
"(104) Unionin perusarvojen ja erityisesti ihmisoikeuksien suojan mukaisesti komission olisi
kolmatta maata tai kolmannen maan aluetta tai sen tiettyä sektoria arvioidessaan otettava huomioon,
miten tietyssä kolmannessa maassa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta, oikeussuojaa ja
kansainvälisiä ihmisoikeussääntöjä ja -normeja sekä kyseisen maan yleistä ja alakohtaista
lainsäädäntöä, kuten yleistä turvallisuutta, puolustusta, kansallista turvallisuutta sekä yleistä
järjestystä ja rikosoikeutta koskevaa lainsäädäntöä. Hyväksyttäessä päätös kolmannen maan alueen
tai sen tietyn sektorin tietosuojan riittävyydestä olisi otettava huomioon selkeät ja objektiiviset
perusteet, kuten erityiset henkilötietojen käsittelytoimet sekä kolmannessa maassa sovellettavien
oikeusnormien soveltamisala ja voimassa oleva lainsäädäntö. Kolmannen maan olisi tarjottava
takeet, joilla varmistetaan riittävä tietosuojan taso, joka vastaa olennaisilta osin Euroopan unionissa
taattua suojan tasoa, erityisesti kun henkilötietoja käsitellään yhdellä tai useammalla sektorilla.
Kolmannen maan olisi erityisesti varmistettava tehokas ja riippumaton tietosuojavalvonta ja
huolehdittava jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten kanssa käytettävistä yhteistyömekanismeista,
ja rekisteröidyille olisi taattava tehokkaat ja täytäntöönpanokelpoiset oikeudet ja tehokkaat
hallinnolliset ja oikeudelliset muutoksenhakukeinot.".
51.

Sivulla 20, johdanto-osan 106 kappaleessa:

on:
"(106) Komission olisi valvottava kolmannen maan tai sen alueen tai tietyn sektorin tai
kansainvälisen järjestön … ",
pitää olla:
"(106) Komission olisi valvottava kolmannen maan tai sen alueen tai sen tietyn sektorin tai
kansainvälisen järjestön … ".
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52.

Sivulla 20, johdanto-osan 107 kappaleessa:

on:
"(107) Komissio voi todeta, että jokin kolmas maa, kolmannen maan alue tai tietty sektori taikka
kansainvälinen järjestö ei enää tarjoa riittävän tasoista tietosuojaa. … Tällaisessa tapauksessa olisi
säädettävä komission ja kyseisten kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen välisistä
kuulemismenettelyistä. Komission olisi …",
pitää olla:
"(107) Komissio voi todeta, että jokin kolmas maa, kolmannen maan alue tai sen tietty sektori
taikka kansainvälinen järjestö ei enää tarjoa riittävän tasoista tietosuojaa. … Kyseisessä tapauksessa
olisi mahdollistettava komission ja kyseisten kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen
väliset kuulemismenettelyt. Komission olisi …".
53.

Sivulla 21, johdanto-osan 110 kappaleessa:

on:
"(110) Konsernin tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhmän olisi voitava
soveltaa sitä koskevia hyväksyttyjä sitovia sääntöjä kansainvälisiin tiedonsiirtoihinsa unionista
samaan konserniin tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavaan yritysryhmään kuuluville …",
pitää olla:
"(110) Konsernin tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhmän olisi voitava
soveltaa hyväksyttyjä yritystä koskevia sitovia sääntöjä sen kansainvälisiin tiedonsiirtoihin
unionista samaan konserniin tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavaan yritysryhmään
kuuluville …".
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54.

Sivulla 21, johdanto-osan 111 kappaleessa:

on:
"(111) … Viimeksi mainitussa tapauksessa siirto ei saisi käsittää henkilötietoja kokonaisuudessaan
tai rekisterin sisältämää kokonaista tietoryhmää, ja jos rekisteri on tarkoitettu …",
pitää olla:
"(111) … Viimeksi mainitussa tapauksessa siirto ei saisi käsittää kaikkia rekisterissä olevia
henkilötietoja tai rekisterin sisältämiä kokonaisia tietoryhmiä, ja jos rekisteri on tarkoitettu …".
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55.

Sivulla 21, johdanto-osan 112 kappaleessa:

on:
"(112) Näitä poikkeuksia olisi sovellettava erityisesti tiedonsiirtoihin, jotka ovat tarpeen yleistä
etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi, esimerkiksi kun on kyse kansainvälisestä tiedonvaihdosta
kilpailuviranomaisten, vero- tai tullihallintojen, finanssivalvonnasta vastaavien viranomaisten tai
sosiaaliturvasta tai julkisesta terveydenhuollosta vastaavien yksikköjen välillä esimerkiksi
tartuntatautien vuoksi tehtävän kontaktien jäljityksen yhteydessä tai urheilussa esiintyvän dopingin
vähentämiseksi ja/tai lopettamiseksi. … Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle tällaisista
säännöksistä. Jos rekisteröity on fyysisesti tai juridisesti estynyt antamasta suostumustaan, hänen
henkilötietojensa siirto kansainväliselle humanitaariselle järjestölle, jotta se voisi suorittaa tehtävän,
joka sille Geneven yleissopimusten nojalla kuuluu, tai aseellisissa konflikteissa sovellettavan
kansainvälisen humanitaarisen oikeuden noudattamiseksi, voidaan katsoa tarpeelliseksi yleistä etua
koskevan tärkeän syyn vuoksi tai koska se on rekisteröidyn elintärkeiden etujen mukaista.",
pitää olla:
"(112) Näitä poikkeuksia olisi sovellettava erityisesti tiedonsiirtoihin, jotka ovat tarpeen yleistä
etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi, esimerkiksi kun on kyse kansainvälisestä tiedonvaihdosta
kilpailuviranomaisten, vero- tai tullihallintojen, finanssivalvonnasta vastaavien viranomaisten tai
sosiaaliturvasta vastaavien yksikköjen välillä, tai kansanterveydellisistä syistä, esimerkiksi
tartuntatautien yhteydessä tehtävän kontaktien jäljittämiseksi tai urheilussa esiintyvän dopingin
vähentämiseksi ja/tai lopettamiseksi. … Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle tällaisista
säännöksistä. Jos rekisteröity on fyysisesti tai juridisesti estynyt antamasta suostumustaan, hänen
henkilötietojensa siirto kansainväliselle humanitaariselle järjestölle, jotta se voisi suorittaa tehtävän,
joka sille kuuluu Geneven yleissopimusten nojalla, tai noudattaa aseellisissa konflikteissa
sovellettavaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta, voidaan katsoa tarpeelliseksi yleistä etua
koskevan tärkeän syyn vuoksi tai koska se on rekisteröidyn elintärkeiden etujen mukaista.".
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56.

Sivulla 21, johdanto-osan 113 kappaleessa:

on:
"(113) … Rekisterinpitäjän olisi kiinnitettävä erityistä huomiota henkilötietojen luonteeseen sekä
ehdotetun käsittelytoimen tai ehdotettujen käsittelytoimien tarkoitukseen ja kestoon sekä
tilanteeseen tietojen alkuperämaassa, kolmannessa maassa ja lopullisessa kohdemaassa, ja
luonnollisten henkilöiden henkilötietojen käsittelyn yhteydessä näiden perusoikeuksien ja
vapauksien suojelemiseksi toteutettuihin asianmukaisiin suojatoimiin. Tällaisten tiedonsiirtojen olisi
oltava mahdollisia ainoastaan marginaalisissa tapauksissa, joihin mikään muu siirtämisperuste ei
sovellu. …",
pitää olla:
"(113) … Rekisterinpitäjän olisi kiinnitettävä erityistä huomiota henkilötietojen luonteeseen sekä
ehdotetun käsittelytoimen tai ehdotettujen käsittelytoimien tarkoitukseen ja kestoon sekä
tilanteeseen tietojen alkuperämaassa, kolmannessa maassa ja lopullisessa kohdemaassa, ja olisi
toteutettava asianmukaiset suojatoimet luonnollisten henkilöiden perusoikeuksien ja vapauksien
suojelemiseksi henkilötietojen käsittelyn yhteydessä. Tällaisten tiedonsiirtojen olisi oltava
mahdollisia ainoastaan yksittäisissä tapauksissa, joihin mikään muu peruste tietojen siirrolle ei
sovellu. …".
57.

Sivulla 22, johdanto-osan 115 kappaleessa:

on:
"(115) … Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun tietojen luovuttaminen on tarpeen unionin
oikeudessa tai rekisterinpitäjään sovellettavassa jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustetun tärkeän
yleistä etua koskevan syyn vuoksi.",
pitää olla:
"(115) … Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun tietojen luovuttaminen on tarpeen rekisterinpitäjään
sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustetun tärkeän yleistä etua
koskevan syyn vuoksi.".

11744/20
LIITE

155
JUR.7

FI

58.

Sivulla 22, johdanto-osan 116 kappaleessa:

on:
"(116) Henkilötietojen siirtäminen valtioiden rajojen yli unionin ulkopuolelle voi vaikeuttaa
luonnollisten henkilöiden mahdollisuuksia käyttää oikeuttaan tietosuojaan ja erityisesti suojata
henkilötietojaan laittomalta käytöltä tai luovuttamiselta. Toisaalta valvontaviranomaiset eivät
välttämättä pysty käsittelemään valituksia tai toteuttamaan tutkimuksia, jotka liittyvät toimintaan
valtion rajojen ulkopuolella. Lisäksi …",
pitää olla:
"(116) Kun henkilötietoja siirretään unionin rajojen ulkopuolelle, luonnollisten henkilöiden
mahdollisuus käyttää tietosuojaan liittyviä oikeuksiaan voi heikentyä, erityisesti kun on kyse heidän
mahdollisuudestaan suojautua henkilötietojen laittomalta käytöltä tai luovuttamiselta. Toisaalta
henkilötietojen suojaa valvovat viranomaiset eivät välttämättä pysty käsittelemään valituksia tai
toteuttamaan tutkimuksia, jotka liittyvät toimintaan kyseisten viranomaisten valtioiden rajojen
ulkopuolella. Lisäksi …".
59.

Sivulla 22, johdanto-osan 118 kappaleessa:

on:
"(118) Valvontaviranomaisten riippumattomuudella ei tarkoiteta, ettei valvontaviranomaisten
kuluihin voitaisi soveltaa valvonta- tai seurantamekanismeja tai kohdistaa tuomioistuinvalvontaa.",
pitää olla:
"(118) Valvontaviranomaisten riippumattomuudella ei tarkoiteta, ettei valvontaviranomaisten
varojen käyttöön voitaisi soveltaa valvonta- tai seurantamekanismeja tai valvontaviranomaisiin
kohdistaa tuomioistuinvalvontaa.".
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60.

Sivulla 22, johdanto-osan 119 kappaleessa:

on:
"(119) Jos jäsenvaltio perustaa useita valvontaviranomaisia, sen olisi säädettävä lailla
menettelyistä, joiden avulla varmistetaan, että nämä valvontaviranomaiset osallistuvat tehokkaasti
yhdenmukaisuusmekanismin toimintaan. Asianomaisen jäsenvaltion olisi tällöin erityisesti
nimettävä valvontaviranomainen, joka toimii yhteyspisteenä ja varmistaa näiden viranomaisten
tehokkaan osallistumisen mekanismiin sekä takaa nopean ja sujuvan yhteistyön muiden
valvontaviranomaisten, tietosuojaneuvoston ja komission kanssa.",
pitää olla:
"(119) Jos jäsenvaltio perustaa useita valvontaviranomaisia, sen olisi säädettävä lailla menettelyistä,
joiden avulla varmistetaan, että nämä valvontaviranomaiset osallistuvat tehokkaasti
yhdenmukaisuusmekanismin toimintaan. Asianomaisen jäsenvaltion olisi tällöin erityisesti
nimettävä valvontaviranomainen, joka toimii yhteyspisteenä ja varmistaa näiden viranomaisten
tehokkaan osallistumisen kyseiseen menettelyyn, jotta taataan nopea ja sujuva yhteistyö muiden
valvontaviranomaisten, tietosuojaneuvoston ja komission kanssa.".
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61.

Sivulla 22, johdanto-osan 121 kappaleessa:

on:
"(121) Valvontaviranomaisen jäseneen tai jäseniin sovellettavat yleiset edellytykset olisi
vahvistettava kunkin jäsenvaltion lainsäädännössä. Erityisesti olisi varmistettava, että kyseiset
jäsenet nimittää läpinäkyvällä menettelyllä joko jäsenvaltion parlamentti, hallitus tai valtionpäämies
hallituksen, hallituksen jäsenen, parlamentin tai parlamentin kamarin esityksestä taikka riippumaton
elin, jolle nimittäminen on jäsenvaltion lainsäädännössä uskottu. Valvontaviranomaisen
riippumattomuuden varmistamiseksi sen jäsenen tai jäsenten on toimittava rehellisesti ja pidätyttävä
kaikesta toiminnasta, joka ei …",
pitää olla:
"(121) Valvontaviranomaisen jäseneen tai jäseniin sovellettavat yleiset edellytykset olisi
vahvistettava kunkin jäsenvaltion lainsäädännössä, ja niillä olisi erityisesti varmistettava, että
kyseiset jäsenet nimittää joko jäsenvaltion parlamentti, hallitus tai jäsenvaltion päämies läpinäkyvää
menettelyä soveltaen hallituksen, hallituksen jäsenen, parlamentin tai parlamentin kamarin taikka
jäsenvaltion lainsäädännössä nimetyn riippumattoman elimen esityksestä. Valvontaviranomaisen
riippumattomuuden varmistamiseksi sen jäsenen tai jäsenten on toimittava rehellisesti ja
pidättäydyttävä kaikesta toiminnasta, joka ei …".
62.

Sivulla 23, johdanto-osan 123 kappaleessa:

on:
"(123) Valvontaviranomaisten olisi seurattava tämän asetuksen säännösten soveltamista ja
edistettävä sen yhdenmukaista soveltamista koko unionissa luonnollisten henkilöiden suojaamiseksi
henkilötietojen käsittelyssä ja henkilötietojen vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi
sisämarkkinoilla. …",
pitää olla:
"(123) Valvontaviranomaisten olisi seurattava tämän asetuksen säännösten soveltamista ja
edistettävä sen yhdenmukaista soveltamista koko unionissa luonnollisten henkilöiden suojaamiseksi
henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ja henkilötietojen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi
sisämarkkinoilla. …".
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63.

Sivulla 23, johdanto-osan 125 kappaleessa:

on:
"(125) Johtavalla viranomaisella olisi oltava toimivalta antaa sitovia päätöksiä toimenpiteistä, joita
sovelletaan sille tämän asetuksen mukaisesti annettuihin valtuuksiin. Valvontaviranomaisen olisi
…",
pitää olla:
"(125) Johtavalla viranomaisella olisi oltava toimivalta antaa sitovia päätöksiä toimenpiteistä sille
tässä asetuksessa annettujen toimivaltuuksien mukaisesti. Valvontaviranomaisen olisi …".
64.

Sivuilla 23 ja 24, johdanto-osan 127 kappaleessa:

on:
"(127) Jokaisella valvontaviranomaisella, joka ei toimi johtavana valvontaviranomaisena, olisi
oltava toimivalta käsitellä paikallisia tapauksia, joissa rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä
on sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon mutta kyseisen tietojen käsittelyn aihe
koskee vain yhdessä jäsenvaltiossa suoritettua tietojen käsittelyä ja siihen liittyy vain saman yhden
jäsenvaltion rekisteröityjä, esimerkiksi jos henkilötietojen käsittelyn aihe koskee työntekijöiden
tietojen käsittelyä työllisyyteen liittyvissä yhteyksissä jäsenvaltiossa. Tällaisissa tapauksissa …",
pitää olla:
"(127) Jokaisella valvontaviranomaisella, joka ei toimi johtavana valvontaviranomaisena, olisi
oltava toimivalta käsitellä paikallisia tapauksia, joissa rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä
on sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon mutta kyseisen tietojen käsittelyn aihepiiri
koskee vain yhdessä jäsenvaltiossa suoritettua tietojen käsittelyä ja siihen liittyy vain saman yhden
jäsenvaltion rekisteröityjä, esimerkiksi jos henkilötietojen käsittelyn aihepiiri koskee työntekijöiden
tietojen käsittelyä tietyssä työsuhteisiin liittyvässä yhteydessä jäsenvaltiossa. Tällaisissa tapauksissa
…".
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65.

Sivulla 24, johdanto-osan 130 kappaleessa:

on:
"(130) … Tällaisissa tapauksissa johtavan valvontaviranomaisen olisi oikeusvaikutuksia tuottavia
toimenpiteitä – hallinnolliset sakot mukaan luettuina – toteuttaessaan otettava mahdollisimman
kattavasti huomioon …",
pitää olla:
"(130) … Tällaisissa tapauksissa johtavan valvontaviranomaisen olisi oikeusvaikutuksia tuottavia
toimenpiteitä – hallinnolliset seuraamusmaksut mukaan luettuina – toteuttaessaan otettava
mahdollisimman kattavasti huomioon …".
66.

Sivulla 25, johdanto-osan 135 kappaleessa:

on:
"(135) Olisi perustettava yhdenmukaisuusmekanismi valvontaviranomaisten keskinäistä yhteistyötä
varten, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen johdonmukainen soveltaminen kaikkialla
unionissa. Tätä mekanismia olisi sovellettava erityisesti silloin … ",
pitää olla:
"(135) Olisi luotava yhdenmukaisuusmekanismi valvontaviranomaisten keskinäistä yhteistyötä
varten, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen johdonmukainen soveltaminen kaikkialla
unionissa. Tätä mekanismia olisi sovellettava erityisesti silloin …".
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67.

Sivulla 25, johdanto-osan 136 kappaleessa:

on:
"(136) Yhdenmukaisuusmekanismin soveltamiseksi tietosuojaneuvoston olisi annettava lausunto
tietyssä määräajassa, jos sen jäsenten enemmistö niin päättää tai jos joku asianomainen
valvontaviranomainen tai komissio sitä pyytää. … Tätä tarkoitusta varten sen olisi lähtökohtaisesti
annettava jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä oikeudellisesti sitovia päätöksiä selkeästi
määritellyissä tapauksissa, joissa valvontaviranomaisten näkemykset poikkeavat toisistaan
erityisesti johtavan valvontaviranomaisen ja asianomaisen valvontaviranomaisen välisessä
yhteistyömenettelyssä tapauksen asiaratkaisun suhteen ja erityisesti sen suhteen, onko tätä asetusta
rikottu.",
pitää olla:
"(136) Yhdenmukaisuusmekanismia sovellettaessa tietosuojaneuvoston olisi annettava lausunto
tietyssä määräajassa, jos sen jäsenten enemmistö niin päättää tai jos joku asianomainen
valvontaviranomainen tai komissio sitä pyytää. … Tätä tarkoitusta varten sen olisi lähtökohtaisesti
annettava jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä oikeudellisesti sitovia päätöksiä selkeästi
määritellyissä tapauksissa, joissa valvontaviranomaisten näkemykset poikkeavat toisistaan
erityisesti johtavan valvontaviranomaisen ja asianomaisten valvontaviranomaisten välisessä
yhteistyömenettelyssä tapauksen asiaratkaisun suhteen ja erityisesti sen suhteen, onko tätä asetusta
rikottu.".
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68.

Sivulla 25 ja 26, johdanto-osan 141 kappaleessa:

on:
"(141) Jokaisella rekisteröidyllä olisi oltava oikeus tehdä valitus yhdelle valvontaviranomaiselle,
erityisesti asuinjäsenvaltiossaan, sekä oikeus soveltaa tehokkaita oikeussuojakeinoja
perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti, jos rekisteröity katsoo, että hänen tähän asetukseen
perustuvia oikeuksiaan on loukattu tai jos valvontaviranomainen ei käsittele valitusta, hylkää sen
kokonaan tai osittain tai ei ryhdy toimiin, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi.
Valitus olisi tutkittava siinä määrin kuin kussakin tapauksessa on asianmukaista, ja ratkaisu olisi
voitava saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valvontaviranomaisen olisi ilmoitettava
rekisteröidylle valituksen käsittelyn etenemisestä ja sen ratkaisusta kohtuullisen ajan kuluessa. Jos
asiassa tarvitaan lisätutkimuksia tai koordinointia toisen valvontaviranomaisen kanssa, tästä olisi
ilmoitettava rekisteröidylle. …",
pitää olla:
"(141) Jokaisella rekisteröidyllä olisi oltava oikeus tehdä kantelu yhdelle valvontaviranomaiselle,
erityisesti asuinjäsenvaltiossaan, sekä oikeus turvautua tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin
perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaisesti, jos rekisteröity katsoo, että hänen tähän asetukseen
perustuvia oikeuksiaan on loukattu tai jos valvontaviranomainen ei käsittele kantelua, hylkää sen
kokonaan tai osittain tai ei ryhdy toimiin, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi.
Kantelun seurauksena tehtävä tutkinta olisi suoritettava siinä määrin kuin kussakin tapauksessa on
asianmukaista, ja asia olisi voitava saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valvontaviranomaisen
olisi ilmoitettava rekisteröidylle valituksen käsittelyn etenemisestä ja sen ratkaisusta kohtuullisen
ajan kuluessa. Jos asia edellyttää lisäselvityksiä tai koordinointia toisen valvontaviranomaisen
kanssa, tästä olisi ilmoitettava rekisteröidylle. …".
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69.

Sivulla 26, johdanto-osan 143 kappaleen toisessa alakohdassa:

on:
"… Lisäksi, jos tietosuojaneuvoston päätöksen täytäntöön paneva valvontaviranomaisen päätös on
riitautettu kansallisessa tuomioistuimessa ja kyseessä on tietosuojaneuvoston päätöksen pätevyys,
kyseisellä kansallisella tuomioistuimella ei ole toimivaltaa julistaa tietosuojaneuvoston päätöstä
pätemättömäksi, vaan sen on esitettävä pätevyyttä koskeva ennakkoratkaisukysymys unionin
tuomioistuimelle SEUT 267 artiklan, sellaisena kuin se on unionin tuomioistuimen tulkitsemana,
mukaisesti aina kun se katsoo, että päätös on pätemätön. …",
pitää olla:
"… Lisäksi, jos tietosuojaneuvoston päätöksen täytäntöön paneva valvontaviranomaisen päätös on
riitautettu kansallisessa tuomioistuimessa ja kyseessä on tietosuojaneuvoston päätöksen pätevyys,
kyseisellä kansallisella tuomioistuimella ei ole toimivaltaa julistaa tietosuojaneuvoston päätöstä
pätemättömäksi, vaan sen on esitettävä pätevyyttä koskeva ennakkoratkaisukysymys unionin
tuomioistuimelle SEUT 267 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on unionin tuomioistuimen
tulkitsemana, aina kun se katsoo, että päätös on pätemätön. …".
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70.

Sivulla 27, johdanto-osan 148 kappaleessa:

on:
"(148) Tämän asetuksen sääntöjen täytäntöönpanon vahvistamiseksi asetuksen säännösten
rikkomisesta olisi määrättävä seuraamuksia, kuten hallinnollisia sakkoja, valvontaviranomaisen
tämän asetuksen mukaisesti määräämien asianmukaisten toimenpiteiden lisäksi tai niiden sijasta.
Jos kyseessä on vähäinen rikkominen tai jos määrättävä sakko olisi kohtuuton rasitus luonnolliselle
henkilölle, voidaan sakon sijasta antaa huomautus. … Seuraamusten, kuten hallinnollisten sakkojen,
määräämiseen olisi sovellettava riittäviä menettelytakeita unionin lainsäädännön ja
perusoikeuskirjan yleisten periaatteiden mukaisesti, tehokkaat oikeussuojakeinot ja asianmukainen
prosessi mukaan luettuina.",
pitää olla:
"(148) Tämän asetuksen sääntöjen täytäntöönpanon vahvistamiseksi asetuksen säännösten
rikkomisesta olisi määrättävä seuraamuksia, kuten hallinnollisia seuraamusmaksuja,
valvontaviranomaisen tämän asetuksen mukaisesti määräämien asianmukaisten toimenpiteiden
lisäksi tai niiden sijasta. Jos kyseessä on vähäinen rikkominen tai jos määrättävä seuraamusmaksu
olisi kohtuuton rasitus luonnolliselle henkilölle, voidaan seuraamusmaksun sijasta antaa huomautus.
… Seuraamusten, kuten hallinnollisten seuraamusmaksujen, määräämiseen olisi sovellettava
riittäviä menettelytakeita unionin lainsäädännön ja perusoikeuskirjan yleisten periaatteiden
mukaisesti, tehokkaat oikeussuojakeinot ja asianmukainen prosessi mukaan luettuina.".
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71.

Sivuilla 27 ja 28, johdanto-osan 150 kappaleessa:

on:
"(150) Tämän asetuksen rikkomisen vuoksi määrättävien hallinnollisten seuraamusten
lujittamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi jokaisella valvontaviranomaisella olisi oltava valtuudet
määrätä hallinnollisia sakkoja. Tässä asetuksessa olisi mainittava nämä rikkomiset ja niistä
määrättävien sakkojen enimmäismäärä ja määrän asettamisen perusteet, jotka toimivaltaisen
valvontaviranomaisen olisi vahvistettava kussakin tapauksessa erikseen ottaen huomioon kaikki
erityisen tilanteen kannalta merkittävät olosuhteet ja ottaen asianmukaisesti huomioon erityisesti
rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto ja sen seuraukset sekä toimenpiteet, jotka on toteutettu tämän
asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamiseksi ja rikkomisen seurausten estämiseksi tai
lieventämiseksi. Silloin kun sakkoja määrätään yritykselle, yritys olisi ymmärrettävä SEUT 101 ja
102 artiklan mukaiseksi yritykseksi. Jos hallinnollisia sakkoja määrätään henkilöille, jotka eivät ole
yrityksiä, valvontaviranomaisen olisi sakon sopivan määrän harkinnassa otettava huomioon
jäsenvaltion yleinen tulotaso ja henkilön taloudellinen tilanne. Yhdenmukaisuusmekanismia
voidaan myös käyttää hallinnollisten sakkojen johdonmukaisen soveltamisen edistämiseksi.
Jäsenvaltioilla olisi oltava vastuu määritellä onko viranomaisille määrättävä hallinnollisia sakkoja ja
missä määrin. Hallinnollisen sakon määräämisellä tai varoituksen antamisella ei ole vaikutusta
valvontaviranomaisten muiden valtuuksien soveltamiseen eikä muihin tämän asetuksen mukaisiin
seuraamuksiin.",
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pitää olla:
"(150) Tämän asetuksen rikkomisen seurauksena määrättävien hallinnollisten seuraamusten
vahvistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi jokaisella valvontaviranomaisella olisi oltava valtuudet
määrätä hallinnollisia seuraamusmaksuja. Tässä asetuksessa olisi mainittava nämä rikkomiset ja
niistä määrättävien seuraamusmaksujen enimmäismäärä ja määrän asettamisen perusteet, jotka
toimivaltaisen valvontaviranomaisen olisi vahvistettava kussakin tapauksessa erikseen ottaen
huomioon kaikki yksittäisen tilanteen kannalta merkittävät olosuhteet ja ottaen asianmukaisesti
huomioon erityisesti rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto ja sen seuraukset sekä toimenpiteet,
jotka on toteutettu tämän asetuksen mukaisten velvoitteiden noudattamiseksi ja rikkomisen
seurausten estämiseksi tai lieventämiseksi. Silloin kun seuraamusmaksuja määrätään yritykselle,
yritys olisi tässä yhteydessä ymmärrettävä SEUT 101 ja 102 artiklan mukaiseksi yritykseksi. Jos
hallinnollisia seuraamusmaksuja määrätään henkilöille, jotka eivät ole yrityksiä,
valvontaviranomaisen olisi seuraamusmaksun sopivan määrän harkinnassa otettava huomioon
jäsenvaltion yleinen tulotaso ja henkilön taloudellinen tilanne. Yhdenmukaisuusmekanismia
voidaan myös käyttää hallinnollisten seuraamusmaksujen johdonmukaisen soveltamisen
edistämiseksi. Olisi oltava jäsenvaltioiden päätettävissä, voidaanko viranomaisille määrätä
hallinnollisia seuraamusmaksuja ja missä määrin. Hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisellä
tai varoituksen antamisella ei ole vaikutusta valvontaviranomaisten muiden valtuuksien
soveltamiseen eikä muihin tämän asetuksen mukaisiin seuraamuksiin.".
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72.

Sivulla 28, johdanto-osan 151 kappaleessa:

on:
"(151) Tanskan ja Viron oikeusjärjestelmät eivät mahdollista tämän asetuksen mukaisia
hallinnollisia sakkoja. Hallinnollisia sakkoja koskevia sääntöjä voi soveltaa niin, että Tanskassa
sakon määräävät toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet rikosoikeudellisena seuraamuksena ja
Virossa sakon määrää valvontaviranomainen rikkomusmenettelyn puitteissa, edellyttäen että
kyseisten jäsenvaltioiden sääntöjen tällaisella soveltamisella on vastaava vaikutus kuin
valvontaviranomaisten määräämillä hallinnollisilla sakoilla. Toimivaltaisten kansallisten
tuomioistuinten olisi siksi otettava huomioon sakon määräävän valvontaviranomaisen antama
suositus. Määrättävien sakkojen pitäisi joka tapauksessa olla tehokkaita, oikeasuhteisia ja
varoittavia.",
pitää olla:
"(151) Tanskan ja Viron oikeusjärjestelmät eivät mahdollista tämän asetuksen mukaisia
hallinnollisia seuraamusmaksuja. Hallinnollisia seuraamusmaksuja koskevia sääntöjä voi soveltaa
niin, että Tanskassa seuraamusmaksun määräävät toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet
rikosoikeudellisena seuraamuksena ja Virossa seuraamusmaksun määrää valvontaviranomainen
rikkomusmenettelyn puitteissa, edellyttäen että kyseisten jäsenvaltioiden sääntöjen tällaisella
soveltamisella on vastaava vaikutus kuin valvontaviranomaisten määräämillä hallinnollisilla
seuraamusmaksuilla. Toimivaltaisten kansallisten tuomioistuinten olisi siksi otettava huomioon
seuraamusmaksun määräävän valvontaviranomaisen antama suositus. Määrättävien
seuraamusmaksujen pitäisi joka tapauksessa olla tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.".
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73.

Sivuilla 28 ja 29, johdanto-osan 154 kappaleessa:

on:
"(154) Tätä asetusta sovellettaessa voidaan ottaa huomioon virallisten asiakirjojen
julkisuusperiaate. Virallisten asiakirjojen julkisuutta voidaan pitää yleisenä etuna. … Viranomaisia
ja julkishallinnon elimiä koskevaan viittaukseen olisi tässä yhteydessä sisällytettävä kaikki
viranomaiset ja muut elimet, jotka kuuluvat asiakirjojen saatavuutta koskevan jäsenvaltion
lainsäädännön piiriin. …",
pitää olla:
"(154) Tätä asetusta sovellettaessa voidaan ottaa huomioon viranomaisten asiakirjojen
julkisuusperiaate. Viranomaisten asiakirjojen julkisuutta voidaan pitää yleisenä etuna. …
Viranomaisia ja julkishallinnon elimiä koskevaan viittaukseen olisi tässä yhteydessä sisällytettävä
kaikki viranomaiset ja muut elimet, jotka kuuluvat asiakirjojen julkisuutta koskevan jäsenvaltion
lainsäädännön piiriin. …".
74.

Sivulla 29, johdanto-osan 155 kappaleessa:

on:
"(155) … työsuhteen yhteydessä työntekijän suostumuksen perusteella taikka
palvelukseenottamista tai työsopimuksen täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien lakisääteisten tai
työehtosopimukseen perustuvien velvollisuuksien suorittaminen, työn johto, suunnittelu ja
organisointi, …",
pitää olla:
"(155) … työsuhteen yhteydessä työntekijän suostumuksen perusteella taikka rekrytointia tai
työsopimuksen täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien lakisääteisten tai työehtosopimukseen
perustuvien velvollisuuksien täyttäminen, työn johto, suunnittelu ja organisointi, …".
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75.

Sivulla 29, johdanto-osan 156 kappaleessa:

on:
"(156) … Henkilötietojen myöhempi käsittely yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka
tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten on tehtävä, jos
rekisterinpitäjä on arvioinut, onko kyseiset tarkoitukset mahdollista saavuttaa käsittelemällä tietoja,
joiden avulla ei voida tai ei enää voida tunnistaa rekisteröityjä, kunhan asianmukaiset suojatoimet
(kuten tietojen pseudonymisointi) on toteutettu. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaiset
suojatoimet henkilötietojen käsittelylle yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka
tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten. Jäsenvaltioille
olisi annettava valtuudet vahvistaa erityisin edellytyksin, joihin sovelletaan rekisteröityjä koskevia
asianmukaisia suojatoimia, yksityiskohtaisia vaatimuksia ja poikkeuksia, jotka koskevat
tietovaatimuksia, oikeuksia oikaista tai poistaa henkilötiedot sekä tulla unohdetuksi, rajoittaa
käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa tietojenkäsittelyä, kun henkilötietoja
käsitellään yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia
tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten. Kyseiset edellytykset ja suojatoimet voivat
edellyttää erityisiin menettelyihin rekisteröityjen käyttäessä mainittuja oikeuksia, jos tämä on
asianmukaista tietyssä käsittelyssä tavoiteltujen tarkoitusten sekä teknisten ja organisatoristen
toimenpiteiden vuoksi, joilla pyritään henkilötietojen käsittelyn minimointiin oikeasuhteisuuden ja
tarpeellisuuden periaatteiden nojalla. Henkilötietojen käsittelyssä tieteellisiä tarkoituksia varten olisi
myös noudatettava muita asiaan liittyviä lakisääteisiä vaatimuksia, kuten kliinisiä kokeita koskevia
sääntöjä.",
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pitää olla:
"(156) Henkilötietojen myöhempi käsittely yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka
tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten on tehtävä, jos
rekisterinpitäjä on arvioinut, onko kyseiset tarkoitukset mahdollista saavuttaa käsittelemällä tietoja,
joista ei voida tai ei enää voida tunnistaa rekisteröityjä, kunhan asianmukaiset suojatoimet (kuten
tietojen pseudonymisointi) on toteutettu. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava asianmukaiset
suojatoimet henkilötietojen käsittelylle yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka
tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten. Jäsenvaltioille
olisi annettava valtuudet, tietyin edellytyksin ja rekisteröityjen kannalta asianmukaiset suojatoimet
huomioon ottaen, täsmentää ja sallia poikkeuksia informointivelvollisuuksiin sekä oikeuksiin
oikaista, poistaa, tulla unohdetuksi, rajoittaa käsittelyä, siirtää tietoja järjestelmästä toiseen ja
vastustaa tietojenkäsittelyä, kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun mukaisia
arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia
tarkoituksia varten. Kyseiset edellytykset ja suojatoimet voivat käsittää erityiset menettelyt
rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseksi, jos tämä on asianmukaista tietyn käsittelyn tavoitteiden
saavuttamisen nojalla teknisten ja organisatoristen suojakeinojen ohella, joilla pyritään
henkilötietojen käsittelyn minimointiin oikeasuhteisuuden ja tarpeellisuuden periaatteiden
toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittelyssä tieteellisiä tarkoituksia varten olisi myös noudatettava
muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä, kuten kliinisiä kokeita koskevaa sääntelyä.".
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76.

Sivulla 29, johdanto-osan 157 kappaleessa:

on:
"(157) Yhdistämällä rekistereistä saatuja tietoja tutkijat voivat saada erittäin arvokasta uutta
tietämystä esimerkiksi laajalle levinneistä sairauksista, kuten sydän- ja verisuonitaudeista, syövästä
ja masennuksesta. Rekistereiden pohjalta tutkimustuloksia voidaan vahvistaa, koska ne perustuvat
laajaan väestöaineistoon. …",
pitää olla:
"(157) Yhdistämällä rekistereistä saatuja tietoja tutkijat voivat saada erittäin arvokasta uutta
tietämystä esimerkiksi laajalle levinneistä sairauksista, kuten sydän- ja verisuonitaudeista, syövästä
ja masennuksesta. Rekistereiden pohjalta tutkimustuloksia voidaan parantaa, koska ne perustuvat
laajempaan väestöaineistoon. …".
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77.

Sivulla 29, johdanto-osan 158 kappaleessa:

on:
"(158) … Viranomaisilla tai julkishallinnon tai yksityisten elimillä, jotka ylläpitävät yleistä etua
koskevia tietueita, olisi unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla oltava palveluita,
joilla on lakisääteinen velvoite hankkia, säilyttää, arvioida, järjestää, kuvailla, välittää, edistää ja
levittää tietueita, joilla on pysyvää yleistä etua koskevaa merkitystä, sekä myöntää pääsy niihin.
Jäsenvaltiolla olisi lisäksi oltava mahdollisuus säätää, että henkilötietoja voidaan käsitellä
myöhemmin arkistointitarkoituksiin, esimerkiksi erityistietojen hankkimiseksi poliittisesta
toiminnasta entisten totalitaaristen valtioiden järjestelmissä, kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä
vastaan ja erityisesti holokaustista tai sotarikoksista.",
pitää olla:
"(158) … Viranomaisilla tai julkishallinnon tai yksityisten elimillä, jotka ylläpitävät yleistä etua
koskevia rekistereitä, olisi unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön nojalla oltava palveluita,
joilla on lakisääteinen velvoite hankkia, säilyttää, arvioida, järjestää, kuvailla, välittää, edistää ja
jakaa tietoja, joilla on pysyvää yleistä etua koskevaa merkitystä, sekä myöntää pääsy niihin.
Jäsenvaltioiden olisi voitava mahdollistaa, että henkilötietoja voidaan käsitellä myöhemmin
arkistointitarkoituksiin, esimerkiksi erityistietojen hankkimiseksi poliittisesta toiminnasta entisten
totalitaaristen valtioiden järjestelmissä, kansanmurhasta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja erityisesti
holokaustista tai sotarikoksista.".
78.

Sivulla 30, johdanto-osan 163 kappaleessa:

on:
"(163) … Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (2) annetaan
yksityiskohtaisempi selvitys eurooppalaisia tilastoja koskevan tilastosalaisuuden suojaamisesta.",
pitää olla:
"(163) … Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009 (2) määritellään
tarkemmin eurooppalaisia tilastoja koskevan tilastosalaisuuden suojaaminen.".

11744/20
LIITE

172
JUR.7

FI

79.

Sivulla 31, johdanto-osan 168 kappaleessa:

on:
"(168) Olisi käytettävä tarkastelumenettelyä, kun vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksiä
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden välisistä sekä henkilötietojen käsittelijöiden
välisistä vakiosopimuslausekkeista; käytännesäännöistä; teknisistä standardeista ja mekanismeista
sertifiointia varten; kolmannen maan, kolmannessa maassa olevan alueen tai tietojenkäsittelyn
sektorin tai kansainvälisen järjestön antaman tietosuojan riittävyydestä; vakiosuojalausekkeiden
hyväksymisestä; muodon ja menettelyjen hyväksymisestä rekisterinpitäjien, henkilötietojen
käsittelijöiden ja valvontaviranomaisten välillä yritystä koskevista sitovista säännöistä sähköisin
keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa varten; sekä keskinäisestä avunannosta; järjestelyistä
valvontaviranomaisten kesken ja valvontaviranomaisten ja tietosuojaneuvoston välillä sähköisin
keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa varten.",
pitää olla:
"(168) Tarkastelumenettelyä olisi sovellettava, kun vahvistetaan täytäntöönpanosäädöksiä
rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden välisistä sekä henkilötietojen käsittelijöiden
välisistä vakiosopimuslausekkeista; käytännesäännöistä; teknisistä standardeista ja mekanismeista
sertifiointia varten; kolmannen maan, kolmannessa maassa olevan alueen tai kolmannessa maassa
olevan sektorin tai kansainvälisen järjestön antaman tietosuojan riittävyydestä;
vakiosuojalausekkeista; muodosta ja menettelyistä sähköisin keinoin toteutettavaan tietojenvaihtoon
rekisterinpitäjien, henkilötietojen käsittelijöiden ja valvontaviranomaisten välillä yritystä koskevia
sitovia säännöksiä varten; keskinäisestä avunannosta; sekä järjestelyistä sähköisin keinoin
toteutettavasta tietojenvaihdosta valvontaviranomaisten kesken ja valvontaviranomaisten ja
tietosuojaneuvoston välillä.".
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80.

Sivulla 31, johdanto-osan 169 kappaleessa:

on:
"(169) Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun
saatavilla olevasta näytöstä käy ilmi, että kolmas maa, kyseisen kolmannen maan alue tai
tietojenkäsittelyn sektori taikka kansainvälinen järjestö ei tarjoa riittävää tietosuojaa, ja kun se on
tarpeen pakottavista ja kiireellisistä syistä.",
pitää olla:
"(169) Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun
saatavilla olevasta näytöstä käy ilmi, että kolmas maa, kyseisen kolmannen maan alue tai kyseisen
kolmannen maan sektori taikka kansainvälinen järjestö ei tarjoa riittävää tietosuojaa, ja kun se on
tarpeen pakottavista ja kiireellisistä syistä.".
81.

Sivuilla 33 ja 34, 4 artiklan 9 alakohdassa:

on:
"9)

… Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tutkimuksen puitteissa

unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ei kuitenkaan …",
pitää olla:
"9)

… Viranomaisia, jotka mahdollisesti saavat henkilötietoja tietyn tiedustelun puitteissa

unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ei kuitenkaan …".
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82.

Sivulla 34, 4 artiklan 14 alakohdassa:

on:
"14) 'biometrisillä tiedoilla' kaikkia luonnollisen henkilön fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin
tai käyttäytymiseen liittyvällä teknisellä käsittelyllä saatuja henkilötietoja, kuten kasvokuvia tai
sormenjälkitietoja, joiden perusteella kyseinen luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa tai kyseisen
henkilön tunnistaminen voidaan varmistaa,",
pitää olla:
"14) 'biometrisillä tiedoilla' kaikkia luonnollisen henkilön fyysisiin ja fysiologisiin ominaisuuksiin
tai käyttäytymiseen liittyvällä tietyllä teknisellä käsittelyllä saatuja henkilötietoja, kuten kasvokuvia
tai sormenjälkitietoja, joiden perusteella kyseinen luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa tai
kyseisen henkilön yksiselitteinen tunnistaminen voidaan varmistaa,".
83.

Sivulla 34, 4 artiklan 20 alakohdassa:

on:
"20)

… yhdessä tai useammassa kolmannessa maassa sijaitsevalle rekisterinpitäjälle tai

henkilötietojen käsittelijälle konsernin tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhmän
sisällä,",
pitää olla:
"20)

… yhdessä tai useammassa kolmannessa maassa sijaitsevalle samaan konserniin kuuluvalle

tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavalle rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle,".
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84.

Sivulla 35, 5 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa:

on:
"c)

henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on
tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään ("tietojen
minimointi");

d)

henkilötietojen on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki
mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin
nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä
("täsmällisyys");",

pitää olla:
"c)

niiden on oltava asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista
suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään ("tietojen minimointi");

d)

niiden on oltava täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä; on toteutettava kaikki mahdolliset
kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden
virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä ("täsmällisyys");".

85.

Sivulla 37, 7 artiklan 4 kohdassa:

on:
"4.

Arvioitaessa suostumuksen vapaaehtoisuutta on otettava mahdollisimman kattavasti

huomioon muun muassa se, onko palvelun tarjoamisen tai muun sopimuksen täytäntöönpanon
ehdoksi asetettu suostumus sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka eivät ole tarpeen kyseisen
sopimuksen täytäntöönpanoa varten.",
pitää olla:
"4.

Arvioitaessa suostumuksen vapaaehtoisuutta on otettava mahdollisimman kattavasti

huomioon muun muassa se, onko sopimuksen täytäntöönpanon, mukaan lukien palvelun
tarjoamisen, ehdoksi asetettu suostumus sellaisten henkilötietojen käsittelyyn, jotka eivät ole
tarpeen kyseisen sopimuksen täytäntöönpanoa varten.".
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86.

Sivulla 38, 9 artiklan 1 kohdassa:

on:
"1.

… tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tai biometristen tietojen käsittely henkilön

yksiselitteistä tunnistamista varten tai …",
pitää olla:
"1.

… tai ammattiliiton jäsenyys sekä geneettisten tietojen käsittely, biometristen tietojen

käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten tai …".
87.

Sivulla 39, 10 artiklassa:

on:
"10 artikla
Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely
Rikostuomioihin ja rikkomuksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvien henkilötietojen
käsittely 6 artiklan 1 kohdan perusteella suoritetaan …",
pitää olla:
"10 artikla
Rikostuomioihin ja rikoksiin liittyvien henkilötietojen käsittely
Rikostuomioihin ja rikoksiin tai niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyvien henkilötietojen käsittely
6 artiklan 1 kohdan perusteella suoritetaan …".

11744/20
LIITE

177
JUR.7

FI

88.

Sivulla 39, III luvun 1 jakson otsikossa:

on:
"1 Jakso
Läpinäkyvyys ja sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt",
pitää olla:
"1 jakso
Läpinäkyvyys ja sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt".
89.

Sivulla 40, 2 jakson otsikossa:

on:
"2 Jakso
Ilmoittaminen ja pääsy henkilötietoihin",
pitää olla:
"2 jakso
Tietojen toimittaminen ja pääsy henkilötietoihin".
90.

Sivulla 41, 13 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa:

on:
"e)

henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;

f)

tapauksen mukaan tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja …",

pitää olla:
"e)

mahdolliset henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;

f)

tarvittaessa tieto siitä, että rekisterinpitäjä aikoo siirtää henkilötietoja …".
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91.

Sivulla 41, 13 artiklan 2 kohdan f alakohdassa:

on:
"f)

automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun
profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn
liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset
rekisteröidylle.",

pitää olla:
"f)

jäljempänä 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automaattisen päätöksenteon, mukaan
lukien profiloinnin, olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot
käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset
seuraukset rekisteröidylle.".

92.

Sivulla 41, 14 artiklan otsikossa:

on:
"14 artikla
Toimitettavat henkilötiedot, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä",
pitää olla:
"14 artikla
Toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja ei ole saatu rekisteröidyltä".
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93.

Sivulla 42, 14 artiklan 2 kohdan g alakohdassa:

on:
"g)

automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun
profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn
liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset
rekisteröidylle.",

pitää olla:
"g)

jäljempänä 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automaattisen päätöksenteon, mukaan
lukien profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot
käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset
seuraukset rekisteröidylle.".
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94.

Sivulla 42, 14 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa:

on:
"a)

rekisteröity on jo saanut tiedot;

b)

kyseisten tietojen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta vaivaa,
erityisesti kun käsittely tapahtuu yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä
ja historiallisia tutkimustarkoituksia taikka tilastollisia tarkoituksia varten siten, että
noudatetaan 89 artiklan 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia, tai niiltä osin kuin
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvollisuus todennäköisesti estää kyseisten yleisen
edun mukaisten arkistointitarkoitusten tai tieteellisten ja historiallisten tutkimustarkoitusten
taikka tilastollisten tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti; …",

pitää olla:
"a)

rekisteröidyllä on jo tiedot;

b)

kyseisten tietojen toimittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi kohtuutonta vaivaa,
erityisesti kun käsittely tapahtuu yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia tai tieteellisiä
ja historiallisia tutkimustarkoituksia taikka tilastollisia tarkoituksia varten siten, että
noudatetaan 89 artiklan 1 kohdassa esitettyjä edellytyksiä ja suojatoimia, tai niiltä osin kuin
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu velvollisuus todennäköisesti estää kyseisten
tarkoitusten saavuttamisen tai vaikeuttaa sitä suuresti; …".

95.

Sivulla 43, 15 artiklan otsikossa:

on:
"15 artikla
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin",
pitää olla:
"15 artikla
Rekisteröidyn oikeus saada tutustua tietoihin".
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96.

Sivulla 43, 15 artiklan 1 kohdassa:

on:
"1.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia

henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus
saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot:",
pitää olla:
"1.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä

koskevia henkilötietoja, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada tutustua henkilötietoihin
sekä saada seuraavat tiedot:".
97.

Sivulla 43, 15 artiklan 1 kohdan g ja h alakohdassa:

on:
"g)

jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat
tiedot;

h)

automaattisen päätöksenteon, muun muassa 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun
profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn
liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset
rekisteröidylle.",

pitää olla:
"g)

jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen
alkuperästä;

h)

jäljempänä 22 artiklan 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun automaattisen päätöksenteon, mukaan
lukien profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot
käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset
seuraukset rekisteröidylle.".
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98.

Sivulla 43, 3 jakson otsikossa:

on:
"3 Jakso
Tietojen oikaiseminen ja poistaminen",
pitää olla:
"3 jakso
Tietojen oikaiseminen ja poistaminen".
99.

Sivulla 43, 16 artiklassa:

on:
"Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin
tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun
muassa toimittamalla lisäselvitys.",
pitää olla:
"Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä
rekisteröityä koskevat virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja
käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa
toimittamalla lisäselvitys.".
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100.

Sivulla 44, 17 artiklan 1 kohdan c alakohdassa:

on:
"c)

rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa
perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan nojalla;",

pitää olla:
"c)

rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla eikä käsittelylle ole olemassa
ensisijaista perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä 21 artiklan 2 kohdan
nojalla;".

101.

Sivulla 44, 17 artiklan 3 kohdassa:

on:
"3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen",

pitää olla:
"3.

Edellä olevaa 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta siltä osin kuin käsittely on tarpeen".

102.

Sivulla 44, 18 artiklan 2 kohdassa:

on:
"2.

Jos käsittelyä on rajoitettu 1 kohdan nojalla, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun

ottamatta, käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.",
pitää olla:
"2.

Jos käsittelyä on rajoitettu 1 kohdan nojalla, näitä henkilötietoja saa, säilyttämistä lukuun

ottamatta, käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen
laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä.".

11744/20
LIITE

184
JUR.7

FI

103.

Sivulla 45, 4 jakson otsikossa:

on:
"4 Jakso
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset",
pitää olla:
"4 jakso
Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja automaattisesti tehtävät yksittäispäätökset".
104.

Sivulla 46, 22 artiklan 2 kohdan b alakohdassa:

on:
"b)

on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion
lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn
oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai",

pitää olla:
"b)

perustuu rekisterinpitäjään sovellettavan unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön,
jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien
sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tai".

105.

Sivulla 46, 5 jakson otsikossa:

on:
"5 Jakso
Rajoitukset",
pitää olla:
"5 jakso
Rajoitukset".
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106.

Sivulla 46, 23 artiklan 1 kohdassa:

on:
"1.

Rekisterinpitäjään tai henkilötietojen käsittelijään sovellettavassa unionin oikeudessa tai

jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä rajoittaa 12–22 artiklassa ja 34
artiklassa sekä 5 artiklassa, siltä osin kuin sen säännökset vastaavat 12–22 artiklassa säädettyjä
oikeuksia ja velvollisuuksia, säädettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa, jos
kyseisessä rajoituksessa noudatetaan keskeisiltä osin perusoikeuksia ja -vapauksia ja se on
demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide, jotta voidaan taata",
pitää olla:
"1.

Rekisterinpitäjään tai henkilötietojen käsittelijään sovellettavassa unionin oikeudessa tai

jäsenvaltion lainsäädännössä voidaan lainsäädäntötoimenpiteellä rajoittaa niiden velvollisuuksien ja
oikeuksien soveltamisalaa, joista säädetään 12–22 artiklassa ja 34 artiklassa sekä 5 artiklassa, siltä
osin kuin sen säännökset vastaavat 12–22 artiklassa säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, jos
kyseisessä rajoituksessa noudatetaan keskeisiltä osin perusoikeuksia ja -vapauksia ja se on
demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätön ja oikeasuhteinen toimenpide, jotta voidaan taata".
107.

Sivulla 47, 23 artiklan 1 kohdan g ja j alakohdassa:

on:
"g)

säänneltyä ammattitoimintaa koskevan ammattietiikan rikkomisen torjunta, tutkinta,
selvittäminen ja syytteeseenpano;

…
j)

yksityisoikeudellisten kanteiden täytäntöönpano.",

pitää olla:
"g)

säänneltyä ammattitoimintaa koskevan ammattietiikan rikkomisen torjunta, tutkinta,
paljastaminen ja syytetoimet;

…
j)

yksityisoikeudellisten vaateiden täytäntöönpano.".
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108.

Sivulla 47, IV luvun 1 jakson otsikossa:

on:
"1 Jakso
Yleiset velvollisuudet",
pitää olla:
"1 jakso
Yleiset velvollisuudet".
109.

Sivulla 48, 25 artiklan 1 kohdassa:

on:
"1.

Ottaen huomioon uusimman tekniikan ja toteuttamiskustannukset sekä käsittelyn luonteen,

laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä käsittelyn aiheuttamat todennäköisyydeltään ja
vakavuudeltaan vaihtelevat riskit luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille
rekisterinpitäjän on käsittelytapojen määrittämisen ja itse käsittelyn yhteydessä toteutettava
tehokkaasti tietosuojaperiaatteiden, kuten tietojen minimoinnin, täytäntöönpanoa varten
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten tietojen pseudonymisointi ja tarvittavat
suojatoimet, jotta ne saataisiin sisällytettyä käsittelyn osaksi ja jotta käsittely vastaisi tämän
asetuksen vaatimuksia ja rekisteröityjen oikeuksia suojattaisiin.",
pitää olla:
"1.

Ottaen huomioon uusimman teknologian, toteuttamiskustannukset ja käsittelyn luonteen,

laajuuden, asiayhteyden ja tarkoitukset sekä käsittelyn aiheuttamat todennäköisyydeltään ja
vakavuudeltaan vaihtelevat riskit luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille
rekisterinpitäjän on sekä käsittelytapojen määrittämisen ja itse käsittelyn yhteydessä toteutettava
asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten tietojen pseudonymisointi, tehokkaasti
tietosuojaperiaatteiden, kuten tietojen minimoinnin, täytäntöönpanoa varten, jotta tarvittavat
suojatoimet saataisiin sisällytettyä käsittelyn osaksi ja jotta käsittely vastaisi tämän asetuksen
vaatimuksia ja rekisteröityjen oikeuksia suojattaisiin.".
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110.

Sivulla 49, 28 artiklan 1 ja 2 kohdassa:

on:
"1.

Jos käsittely on määrä suorittaa rekisterinpitäjän lukuun, rekisterinpitäjä saa käyttää

ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät suojatoimet
asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely
täyttää tämän asetuksen vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien suojelu.
2.

… Kun kyse on kirjallisesta ennakkoluvasta, henkilötietojen käsittelijän on …",

pitää olla:
"1.

Jos käsittely on määrä suorittaa rekisterinpitäjän lukuun, rekisterinpitäjä saa käyttää

ainoastaan sellaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka antavat riittävät takeet asianmukaisten
teknisten ja organisatoristen toimien täytäntöönpanemiseksi niin, että käsittely täyttää tämän
asetuksen vaatimukset ja sillä varmistetaan rekisteröidyn oikeuksien suojelu.
2.

… Kun kyse on yleisestä kirjallisesta ennakkoluvasta, henkilötietojen käsittelijän on …".

111.

Sivulla 49, 28 artiklan 3 kohdan e alakohdassa:

on:
"e)

ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä
ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän
velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa säädettyjen rekisteröidyn
oikeuksien käyttämistä;",

pitää olla:
"e)

ottaen huomioon käsittelyn luonteen auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja
organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän
velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat III luvussa säädettyjen rekisteröidyn
oikeuksien käyttämistä;".
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112.

Sivulla 51, 30 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdassa:

on:
"f)

mahdollisuuksien mukaan eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat;

g)

mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä ja
organisatorisista turvatoimista.",

pitää olla:
"f)

mikäli mahdollista, suunnitellut määräajat eri tietoryhmiin kuuluvien tietojen poistamiseksi;

g)

mikäli mahdollista, yleinen kuvaus 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä ja
organisatorisista turvatoimista.".
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113.

Sivulla 51, 30 artiklan 2 kohdassa:

on:
"2.

Kunkin henkilötietojen käsittelijän ja tarvittaessa henkilötietojen käsittelijän edustajan on

ylläpidettävä selostetta kaikista rekisterinpitäjän lukuun suoritettavista käsittelytoimista niin että
seloste käsittää seuraavat tiedot:
a)

henkilötietojen käsittelijän tai käsittelijöiden ja kunkin rekisterinpitäjän, jonka lukuun
henkilötietojen käsittelijä toimii, sekä rekisterinpitäjän tai tarvittaessa henkilötietojen
käsittelijän edustajan ja tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot;

b)

kunkin rekisterinpitäjän lukuun suoritettujen käsittelyiden ryhmät;

c)

tarvittaessa tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle
järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä kolmas maa tai kansainvälinen järjestö on
kyseessä, sekä asianmukaisia suojatoimia koskevat asiakirjat, jos kyseessä on 49 artiklan 1
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto;

d)

mahdollisuuksien mukaan yleinen kuvaus 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä ja
organisatorisista turvatoimista.",

pitää olla:
"2.

Kunkin henkilötietojen käsittelijän ja tarvittaessa henkilötietojen käsittelijän edustajan on

ylläpidettävä selostetta kaikista rekisterinpitäjän lukuun suoritettavista käsittelytoimista niin että
seloste käsittää seuraavat tiedot:
a)

henkilötietojen käsittelijän tai käsittelijöiden ja kunkin rekisterinpitäjän, jonka lukuun
henkilötietojen käsittelijä toimii, sekä tarvittaessa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän edustajan sekä tietosuojavastaavan nimi ja yhteystiedot;

b)

kunkin rekisterinpitäjän lukuun suoritettavien käsittelyiden ryhmät;

c)

tarvittaessa tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan tai kansainväliselle
järjestölle, mukaan lukien tieto siitä, mikä kolmas maa tai kansainvälinen järjestö on
kyseessä, sekä asianmukaisia suojatoimia koskevat asiakirjat, jos kyseessä on 49 artiklan 1
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu siirto;

d)

mikäli mahdollista, yleinen kuvaus 32 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista teknisistä ja
organisatorisista turvatoimista.".
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114.

Sivulla 51, 30 artiklan 5 kohdassa:

on:
"5.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet eivät koske yritystä tai järjestöä, jossa on

alle 250 työntekijää, paitsi …",
pitää olla:
"5.

Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut velvollisuudet eivät koske yritystä tai yhteisöä, jossa on

alle 250 työntekijää, paitsi …".
115.

Sivulla 51, 2 jakson otsikossa:

on:
"2 Jakso
Henkilötietojen turvallisuus",
pitää olla:
"2 jakso
Henkilötietojen turvallisuus".
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116.

Sivuilla 51 ja 52, 32 artiklan 1 kohdan johdantokappaleessa ja sen b alakohdassa:

on:
"1.

Ottaen huomioon uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus,

asiayhteys ja tarkoitukset sekä …
…
b)

kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys,
käytettävyys ja vikasietoisuus;

…",
pitää olla:
"1.

Ottaen huomioon uusin teknologia, toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus,

asiayhteys ja tarkoitukset sekä …
…
b)

kyky taata käsittelyjärjestelmien ja -palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys,
käytettävyys ja vikasietoisuus;

…".
117.

Sivulla 53, 3 jakson otsikossa:

on:
"3 Jakso
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja ennakkokuuleminen",
pitää olla:
"3 jakso
Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi ja ennakkokuuleminen".
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118.

Sivulla 53, 35 artiklan 3 kohdan a, b ja c alakohdassa:

on:
"a)

luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksien järjestelmällinen ja kattava
arviointi, joka perustuu automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja johtaa päätöksiin,
joilla on luonnollista henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat luonnolliseen
henkilöön vastaavalla tavalla merkittävästi;

b)

laajamittainen käsittely, joka kohdistuu 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin
henkilötietoryhmiin tai 10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioita tai rikkomuksia koskeviin
tietoihin; tai

c)

yleisölle avoimen alueen järjestelmällinen valvonta laajamittaisesti.",

pitää olla:
"a)

luonnollisten henkilöiden henkilökohtaisten ominaisuuksia arvioidaan järjestelmällisesti ja
kattavasti perustuen automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, mikä johtaa päätöksiin,
joilla on luonnollista henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia tai jotka vaikuttavat luonnolliseen
henkilöön vastaavalla tavalla merkittävästi;

b)

laajamittainen käsittely kohdistuu 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin erityisiin
henkilötietoryhmiin tai 10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioita tai rikoksia koskeviin
tietoihin; tai

c)

on kyse yleisölle avoimen alueen järjestelmällisestä ja laajamittaisesta valvonnasta.".

119.

Sivulla 54, 36 artiklan 2 kohdassa:

on:
"2.

… enintään kahdeksan viikon kuluessa kuulemispyynnöstä annettava kirjallisesti ohjeet

rekisterinpitäjälle tai tapauksen mukaan henkilötietojen käsittelijälle …",
pitää olla:
"2.

… enintään kahdeksan viikon kuluessa kuulemispyynnöstä annettava kirjallisesti neuvot

rekisterinpitäjälle tai tapauksen mukaan henkilötietojen käsittelijälle …".
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120.

Sivulla 55, 4 jakson otsikossa:

on:
"4 Jakso
Tietosuojavastaava",
pitää olla:
"4 jakso
Tietosuojavastaava".
121.

Sivulla 55, 37 artiklan 1 kohdan c alakohdassa:

on:
"c)

rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat laajamittaisesta
käsittelystä, joka kohdistuu 9 artiklan mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin tai
10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioihin tai rikkomuksiin liittyviin henkilötietoihin.",

pitää olla:
"c)

rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän ydintehtävät muodostuvat laajamittaisesta
käsittelystä, joka kohdistuu 9 artiklan mukaisiin erityisiin henkilötietoryhmiin tai
10 artiklassa tarkoitettuihin rikostuomioihin tai rikoksiin liittyviin henkilötietoihin.".

122.

Sivulla 56, 5 jakson otsikossa:

on:
"5 Jakso
Käytännesäännöt ja sertifiointi",
pitää olla:
"5 jakso
Käytännesäännöt ja sertifiointi".
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123.

Sivulla 56, 40 artiklan 1 kohdassa:

on:
"1.

Jäsenvaltioiden, valvontaviranomaisten, tietosuojaneuvoston ja komission on edistettävä

sellaisten käytännesääntöjen laatimista, joiden avulla tuetaan tämän asetuksen asianmukaista
soveltamista, ottaen huomioon käsittelyn eri sektorien erityispiirteet ja mikroyritysten sekä pienten
ja keskisuurten yritysten erityistarpeet.",
pitää olla:
"1.

Jäsenvaltioiden, valvontaviranomaisten, tietosuojaneuvoston ja komission on edistettävä

sellaisten käytännesääntöjen laatimista, joiden avulla tuetaan tämän asetuksen asianmukaista
soveltamista, ottaen huomioon käsittelyn erityispiirteet eri sektoreilla ja mikroyritysten sekä pienten
ja keskisuurten yritysten erityistarpeet.".
124.

Sivulla 57, 40 artiklan 3 kohdassa:

on:
"3.

… Tällaisten rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden on joko

sopimusperusteisesti tai muulla oikeudellisesti sitovalla tavalla tehtävä sitovat ja
täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset asianmukaisten suojatoimien soveltamiseksi myös
rekisteröityjen oikeuksiin.",
pitää olla:
"3.

… Tällaisten rekisterinpitäjien tai henkilötietojen käsittelijöiden on joko

sopimusperusteisesti tai muulla oikeudellisesti sitovalla tavalla tehtävä sitovat ja
täytäntöönpanokelpoiset sitoumukset näiden asianmukaisten suojatoimien soveltamiseksi myös
rekisteröityjen oikeuksiin.".
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125.

Sivulla 58, 41 artiklan 4 kohdassa:

on:
"4.

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän syyllistyessä käytännesääntöjen rikkomiseen

tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun elimen on asianmukaisia suojamääräyksiä noudattaen
toteutettava tarvittavia toimia, mukaan lukien asianomaisen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän määräaikainen pidättäminen tehtävästä tai jättäminen käytännesääntöjen soveltamisalan
ulkopuolelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisen valvontaviranomaisen tehtäviä ja
valtuuksia ja VIII luvun säännösten soveltamista. Elin ilmoittaa toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle kyseisistä toimista ja niiden toteuttamisen syistä.",
pitää olla:
"4.

Rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän syyllistyessä käytännesääntöjen rikkomiseen

tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun elimen on asianmukaisia suojamääräyksiä noudattaen
toteutettava tarvittavia toimia, mukaan lukien asianomaisen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen
käsittelijän määräaikainen tilapäinen tai pysyvä sulkeminen käytännesääntöjen soveltamisalan
ulkopuolelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisen valvontaviranomaisen tehtäviä ja
valtuuksia ja VIII luvun säännösten soveltamista. Elin ilmoittaa toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle kyseisistä toimista ja niiden toteuttamisen syistä.".
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126.

Sivulla 59, 42 artiklan 6, 7 ja 8 kohdassa:

on:
"6.

Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä, joka toimittaa käsittelynsä

sertifiointimekanismille, antaa 43 artiklassa tarkoitetulle sertifiointielimelle tai tarvittaessa
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle kaikki sertifiointimenettelyn suorittamiseen tarvittavat
tiedot sekä pääsyn käsittelytoimiinsa.
7.

Sertifiointi myönnetään rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle enintään kolmeksi

vuodeksi, ja se voidaan uusia samoin edellytyksin, jos sitä koskevat kriteerit edelleen täyttyvät.
Jäljempänä 43 artiklassa tarkoitetut sertifiointielimet tai toimivaltainen valvontaviranomainen
peruuttavat sen tarvittaessa, jos sertifiointia koskevat kriteerit eivät täyty tai eivät enää täyty.
8.

Tietosuojaneuvosto kokoaa kaikki sertifiointimekanismit ja tietosuojasinetit ja -merkit

rekisteriin ja asettaa ne julkisesti saataville asianmukaisilla tavoilla.",
pitää olla:
"6.

Rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä, joka saattaa käsittelynsä

sertifiointimekanismin alaiseksi, antaa 43 artiklassa tarkoitetulle sertifiointielimelle tai tarvittaessa
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle kaikki sertifiointimenettelyn suorittamiseen tarvittavat
tiedot sekä pääsyn käsittelytoimiinsa.
7.

Sertifiointi myönnetään rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle enintään kolmeksi

vuodeksi, ja se voidaan uusia samoin edellytyksin, jos sitä koskevat kriteerit edelleen täyttyvät.
Jäljempänä 43 artiklassa tarkoitetut sertifiointielimet tai toimivaltainen valvontaviranomainen
peruuttavat sertifioinnin tarvittaessa, jos sertifiointia koskevat kriteerit eivät täyty tai eivät enää
täyty.
8.

Tietosuojaneuvosto kokoaa kaikki sertifiointimekanismit sekä tietosuojasinetit ja -merkit

rekisteriin ja asettaa ne julkisesti saataville asianmukaisilla tavoilla.".
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127.

Sivulla 59, 43 artiklan 1 kohdassa:

on:
"1.

… Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, akkreditoiko nämä sertifiointielimet yksi tai

molemmat seuraavista:",
pitää olla:
"1.

… Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä sertifiointielimet akkreditoi joko yksi tai

molemmat seuraavista:".
128.

Sivulla 61, 45 artiklan 3 kohdassa:

on:
"3.

Komissio voi suojan riittävyyttä arvioituaan päättää, että kolmas maa tai kolmannen maan

alue tai yksi tai useampi tietty sektori tai kansainvälinen järjestö tarjoaa tämän artiklan 2 kohdassa
tarkoitetun riittävän tietosuojan tason. Täytäntöönpanosäädöksessä on säädettävä vähintään joka
neljäs vuosi tehtävästä määräaikaistarkastelusta, jossa on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvä
kehitys kyseisessä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä järjestössä. …",
pitää olla:
"3.

Komissio voi arvioituaan suojan riittävyyden päättää täytäntöönpanosäädöksellä, että

kolmas maa tai kolmannen maan alue tai yksi tai useampi kolmannessa maassa sijaitseva tietty
sektori tai kansainvälinen järjestö tarjoaa tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun riittävän tietosuojan
tason. Täytäntöönpanosäädöksellä on säädettävä mekanismista, joka koskee vähintään joka neljäs
vuosi tehtävää määräaikaistarkastelua, jossa on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvä kehitys
kyseisessä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä järjestössä. …".
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129.

Sivulla 62, 47 artiklan 1 kohdan a alakohdassa:

on:
"a)

säännöt ovat oikeudellisesti sitovat ja niitä sovelletaan kaikkiin asianomaisiin konsernin tai
yritysryhmän jäseniin, jotka harjoittavat yhteistä taloudellista toimintaa, työntekijät mukaan
luettuna, ja kaikki nämä yksiköt myös panevat säännöt täytäntöön;",

pitää olla:
"a)

säännöt ovat oikeudellisesti sitovat ja niitä sovelletaan kaikkiin asianomaisiin konsernin tai
yritysryhmän jäseniin, jotka harjoittavat yhteistä taloudellista toimintaa, myös niiden
työntekijöihin, ja kaikki nämä yksiköt ja niiden työntekijät myös panevat säännöt
täytäntöön;".
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130.

Sivulla 63, 47 artiklan 2 kohdan a, c, f ja j alakohdassa:

on:
"a)

konsernin tai yritysryhmän, joka harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa, ja sen kaikkien
jäsenten rakenne ja yhteystiedot;

…
c)

sääntöjen oikeudellinen sitovuus sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella;

…
f)

jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän
suostumus kantaa vastuu siitä, että asianomainen yritysryhmän jäsen, joka ei ole
sijoittautunut unionin alueelle, rikkoo yritystä koskevia sitovia sääntöjä; rekisterinpitäjä tai
henkilötietojen käsittelijä voidaan vapauttaa tästä vastuusta osittain tai kokonaan vain edellä
mainitun rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän osoitettua, ettei kyseinen jäsen ole
vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta;

…
j)

mekanismit, joiden avulla konsernissa tai yritysryhmässä, joka harjoittaa yhteistä
taloudellista toimintaa, pyritään varmistamaan, että yritystä koskevien sitovien sääntöjen
noudattaminen varmistetaan. Tällaisia mekanismeja ovat tietosuojaa koskevat tarkastukset ja
menetelmät, joilla varmistetaan korjaavat toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien
suojaamiseksi. …",
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pitää olla:
"a)

konsernin tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhmän ja sen kaikkien
jäsenten rakenne ja yhteystiedot;

…
c)

sääntöjen oikeudellinen sitovuus, sekä sisäisesti että ulkoisesti;

…
f)

jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän
suostumus kantaa vastuu siitä, jos asianomainen yritysryhmän jäsen, joka ei ole
sijoittautunut unionin alueelle, rikkoo yritystä koskevia sitovia sääntöjä; rekisterinpitäjä tai
henkilötietojen käsittelijä voidaan vapauttaa tästä vastuusta kokonaan tai osittain vain edellä
mainitun rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän osoitettua, ettei kyseinen jäsen ole
vastuussa vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta;

…
j)

menettelyt, joiden avulla konsernissa tai yhteistä taloudellista toimintaa harjoittavassa
yritysryhmässä pyritään varmistamaan, että yritystä koskevia sitovia sääntöjä noudatetaan.
Tällaisia menettelyjä ovat tietosuojaa koskevat tarkastukset ja menetelmät, joilla
varmistetaan korjaavat toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi. …".
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131.

Sivulla 64, 49 artiklan 1 kohdan johdantokappaleessa ja sen d alakohdassa:

on:
"1.

Jos ei ole tehty 45 artiklan 3 kohdan mukaista tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa

päätöstä tai ei ole toteutettu 46 artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia suojatoimia yritystä koskevat
sitovat säännöt mukaan lukien, henkilötietojen siirrot tai siirtojen sarjat kolmanteen maahan tai
kansainväliselle järjestölle voidaan suorittaa jollakin seuraavista edellytyksistä:
…
d)

siirto on tarpeen tärkeää yleistä etua koskevien syiden vuoksi;",

pitää olla:
"1.

Jos ei ole tehty 45 artiklan 3 kohdan mukaista tietosuojan tason riittävyyttä koskevaa

päätöstä tai ei ole toteutettu 46 artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia suojatoimia yritystä koskevat
sitovat säännöt mukaan lukien, henkilötietojen siirrot tai siirtojen sarjat kolmanteen maahan tai
kansainväliselle järjestölle voidaan suorittaa vain, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
…
d)

siirto on tarpeen yleistä etua koskevien tärkeiden syiden vuoksi;".
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132.

Sivulla 65, 50 artiklan ensimmäisen alakohdan a, b ja d alakohdassa:

on:
"a)

kehitetään kansainvälisiä yhteistyökeinoja, jotta voidaan edistää henkilötietojen suojaamista
koskevan lainsäädännön tosiasiallista täytäntöönpanoa;

b)

tarjotaan keskinäistä kansainvälistä apua henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön
täytäntöönpanossa esimerkiksi ilmoituksella, lähettämällä valituksia käsiteltäväksi,
antamalla tutkinta-apua ja vaihtamalla tietoja, edellyttäen, että on toteutettu asianmukaiset
suojatoimet, jotka koskevat henkilötietojen suojaa ja muita perusoikeuksia ja -vapauksia;

…
d)

edistetään henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön ja käytänteiden vaihtamista ja
dokumentointia muun muassa niiden koskiessa toimivaltaristiriitoja kolmansien maiden
kanssa.",

pitää olla:
"a)

kehitetään kansainvälisiä yhteistyökeinoja, jotta voidaan edistää henkilötietojen suojaamista
koskevan lainsäädännön tehokasta täytäntöönpanoa;

b)

tarjotaan keskinäistä kansainvälistä apua henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön
täytäntöönpanossa, esimerkiksi ilmoituksella, lähettämällä valituksia käsiteltäväksi,
antamalla tutkinta-apua ja vaihtamalla tietoja, edellyttäen, että on toteutettu asianmukaiset
suojatoimet, jotka koskevat henkilötietojen suojaa ja muita perusoikeuksia ja -vapauksia;

…
d)

edistetään tiedonvaihtoa ja dokumentointia henkilötietojen suojaa koskevasta
lainsäädännöstä ja käytänteistä, mukaan lukien toimivaltaristiriidoista kolmansien maiden
kanssa.".
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133.

Sivulla 65, VI luvun 1 jakson otsikossa:

on:
"1 Jakso
Riippumaton asema",
pitää olla:
"1 jakso
Riippumaton asema".
134.

Sivulla 65, 51 artiklan 3 ja 4 kohdassa:

on:
"3.

Jos jäsenvaltiossa on useampi kuin yksi valvontaviranomainen, kyseisen jäsenvaltion on

nimettävä valvontaviranomainen, joka edustaa viranomaisia tietosuojaneuvostossa, ja perustettava
mekanismi, jolla varmistetaan, että muut valvontaviranomaiset noudattavat 63 artiklassa
tarkoitettuun yhdenmukaisuusmekanismiin liittyviä sääntöjä.
4.

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava tämän luvun perusteella antamansa säännökset tiedoksi

komissiolle viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2018 ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset
mahdollisimman pian.",
pitää olla:
"3.

Jos jäsenvaltiossa on useampi kuin yksi valvontaviranomainen, kyseisen jäsenvaltion on

nimettävä valvontaviranomainen, joka edustaa viranomaisia tietosuojaneuvostossa, ja otettava
käyttöön menettely, jolla varmistetaan, että muut valvontaviranomaiset noudattavat 63 artiklassa
tarkoitettuun yhdenmukaisuusmekanismiin liittyviä sääntöjä.
4.

Kunkin jäsenvaltion on toimitettava tämän luvun perusteella antamansa säännökset tiedoksi

komissiolle viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2018 ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset
viivytyksettä.".
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135.

Sivulla 67, 2 jakson otsikossa:

on:
"2 Jakso
Toimivalta, tehtävät ja valtuudet",
pitää olla:
"2 jakso
Toimivalta, tehtävät ja valtuudet".
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136.

Sivuilla 68 ja 69, 57 artiklan 1 kohdan a, c, p ja q alakohdassa:

on:
"a)

valvottava tämän asetuksen soveltamista ja pantava se täytäntöön;

…
c)

annettava jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kansalliselle parlamentille, hallitukselle ja
muille toimielimille ja elimille neuvoja luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien
suojelua käsittelyssä koskevista lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä;

…
p)

laadittava ja julkaistava vaatimukset 41 artiklan mukaisen elimen akkreditoimiseksi
käytännesääntöjen seurantaa varten ja sertifiointielimen akkreditoimiseksi 43 artiklan
mukaisesti;

q)

akkreditoitava elin käytännesääntöjen seurantaa varten 41 artiklan mukaisesti ja
sertifiointielin 43 artiklan mukaisesti;

…",
pitää olla:
"a)

valvottava tämän asetuksen soveltamista ja täytäntöönpanoa;

…
c)

annettava jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti kansalliselle parlamentille, hallitukselle
sekä muille toimielimille ja elimille neuvoja luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien
suojelua käsittelyssä koskevista lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista toimenpiteistä;

…
p)

laadittava ja julkaistava vaatimukset 41 artiklan mukaisen käytännesääntöjen noudattamisen
seurantaa suorittavan elimen sekä 43 artiklan mukaisen sertifiointielimen akkreditoimiseksi;

q)

akkreditoitava käytännesääntöjen noudattamisen seurantaa suorittava elin 41 artiklan
mukaisesti ja sertifiointielin 43 artiklan mukaisesti;

…",
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137.

Sivulla 69, 58 artiklan 1 kohdan b alakohdassa:

on:
"b)

toteuttaa tutkimuksia tietosuojaa koskevien tarkastusten muodossa;",

pitää olla:
"b)

toteuttaa selvityksiä tietosuojaa koskevien tarkastusten muodossa;".

138.

Sivulla 70, 58 artiklan 2 kohdan i alakohdassa:

on:
"i)

määrätä 83 artiklan nojalla hallinnollinen sakko tässä kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden
lisäksi tai niiden asemesta kunkin yksittäisen tapauksen olosuhteista riippuen;",

pitää olla:
"i)

määrätä 83 artiklan nojalla hallinnollinen seuraamusmaksu tässä kohdassa tarkoitettujen
toimenpiteiden lisäksi tai niiden asemesta kunkin yksittäisen tapauksen olosuhteista
riippuen;".

139.

Sivulla 70, 58 artiklan 3 kohdan i alakohdassa:

on:
"i)

hyväksyä 46 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja hallinnollisia järjestelyjä; ja",

pitää olla:
"i)

hyväksyä 46 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja hallinnollisia järjestelyjä;".
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140.

Sivulla 71, VII luvun 1 jakson otsikossa:

on:
"1 Jakso
Yhteistyö",
pitää olla:
"1 jakso
Yhteistyö".
141.

Sivulla 71, 60 artiklan 4 kohdassa:

on:
"4.

… ellei se noudata vastalausetta tai katso, että vastalause ei ole merkityksellinen eikä

perusteltu, toimitettava asia 63 artiklassa tarkoitetulle yhdenmukaisuusmekanismille.",
pitää olla:
"4.

… ellei se noudata vastalausetta tai se katsoo, että vastalause ei ole merkityksellinen eikä

perusteltu, toimitettava asia 63 artiklassa tarkoitetulle yhdenmukaisuusmekanismille.".
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142.

Sivulla 71, 60 artiklan 6, 7 ja 8 kohdassa:

on:
"6.

Jos yksikään muista osallistuvista viranomaisista ei ole vastustanut johtavan viranomaisen

toimittamaa päätösehdotusta 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa, johtavan
valvontaviranomaisen ja asianomaisten valvontaviranomaisten katsotaan hyväksyneen kyseinen
päätösehdotus, joka sitoo niitä.
7.

Johtavan valvontaviranomaisen on hyväksyttävä päätös ja annettava se tiedoksi tilanteen

mukaan rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikkaan tai ainoaan toimipaikkaan
sekä ilmoitettava muille asianomaisille valvontaviranomaisille ja tietosuojaneuvostolle kyseessä
olevasta päätöksestä, mukaan lukien yhteenveto tosiseikoista ja perustelut. Valvontaviranomaisen,
jolle valitus on tehty, on ilmoitettava päätöksestä valituksen tekijälle.
8.

Jos valitus jätetään tutkimatta tai hylätään, valvontaviranomaisen, jolle valitus on tehty, on 7

kohdasta poiketen hyväksyttävä päätös ja annettava se tiedoksi valituksen tekijälle ja ilmoitettava
asiasta rekisterinpitäjälle. …",
pitää olla:
"6.

Jos yksikään muista osallistuvista valvontaviranomaisista ei ole vastustanut johtavan

valvontaviranomaisen toimittamaa päätösehdotusta 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa,
johtavan valvontaviranomaisen ja asianomaisten valvontaviranomaisten katsotaan hyväksyneen
kyseinen päätösehdotus, joka sitoo niitä.
7.

Johtavan valvontaviranomaisen on tehtävä päätös ja annettava se tiedoksi tilanteen mukaan

rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän päätoimipaikkaan tai ainoaan toimipaikkaan sekä
ilmoitettava muille asianomaisille valvontaviranomaisille ja tietosuojaneuvostolle kyseessä olevasta
päätöksestä, mukaan lukien yhteenveto asiaan liittyvistä tosiseikoista ja perustelut.
Valvontaviranomaisen, jolle valitus on tehty, on ilmoitettava päätöksestä valituksen tekijälle.
8.

Jos valitus jätetään tutkimatta tai hylätään, valvontaviranomaisen, jolle valitus on tehty, on 7

kohdasta poiketen tehtävä päätös ja annettava se tiedoksi valituksen tekijälle ja ilmoitettava asiasta
rekisterinpitäjälle. …".
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143.

Sivuilla 72 ja 73, 62 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdassa:

on:
"1.

Valvontaviranomaisten on tarvittaessa toteutettava yhteisiä operaatioita, mukaan lukien

yhteisiä tutkimuksia ja yhteisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin osallistuu muiden
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten jäseniä tai muuta henkilöstöä.
2.

… Edellä olevan 56 artiklan 1 kohdan tai 4 kohdan mukaisesti toimivaltainen

valvontaviranomainen kutsuu kunkin tällaisen jäsenvaltion valvontaviranomaisen osallistumaan
kyseisiin yhteisiin operaatioihin ja pyytää sitä vastaamaan viipymättä osallistumista koskevaan
valvontaviranomaisen pyyntöön.
3.

Valvontaviranomainen voi oman jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti ja avustavan

valvontaviranomaisen hyväksynnän perusteella myöntää valtuudet, kuten tutkintavaltuudet,
yhteisiin operaatioihin osallistuvan avustavan valvontaviranomaisen jäsenelle tai henkilöstölle, tai
siltä osin kuin se on mahdollista vastaanottavan valvontaviranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön
puitteissa, sallia avustavan valvontaviranomaisen jäsenten tai henkilöstön käyttää
tutkintavaltuuksiaan avustavan valvontaviranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Näitä
tutkintavaltuuksia voidaan käyttää ainoastaan vastaanottavan valvontaviranomaisen jäsenten tai
henkilöstön johdolla ja heidän läsnä ollessaan. Avustavan valvontaviranomaisen jäseniin tai
henkilöstöön sovelletaan vastaanottavan valvontaviranomaisen jäsenvaltion lainsäädäntöä.
…
5.

Jäsenvaltio, jonka alueella vahinko aiheutui, vastaa vahingon korvaamisesta henkilöstönsä

aiheuttamia vahinkoja koskevien ehtojen mukaisesti. Sen avustavan valvontaviranomaisen
jäsenvaltion, jonka henkilöstö on aiheuttanut vahinkoa kenelle tahansa henkilölle toisen
jäsenvaltion alueella, on korvattava jälkimmäiselle jäsenvaltiolle kokonaisuudessaan korvaukset,
jotka tämä on maksanut heidän puolestaan korvaukseen oikeutetuille.",
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pitää olla:
"1.

Valvontaviranomaisten on tarvittaessa toteutettava yhteisiä operaatioita, mukaan lukien

yhteisiä selvityksiä ja yhteisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä, joihin osallistuu muiden jäsenvaltioiden
valvontaviranomaisten jäseniä tai muuta henkilöstöä.
2.

… Edellä olevan 56 artiklan 1 kohdan tai 4 kohdan mukaisesti toimivaltainen

valvontaviranomainen kutsuu kunkin tällaisen jäsenvaltion valvontaviranomaisen osallistumaan
kyseisiin yhteisiin operaatioihin ja vastaa viipymättä tällaisen valvontaviranomaisen osallistumista
koskevaan pyyntöön.
3.

Valvontaviranomainen voi oman jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti ja lähettävän

valvontaviranomaisen hyväksynnällä myöntää valtuudet, kuten tutkintavaltuudet, yhteisiin
operaatioihin osallistuvan lähettävän valvontaviranomaisen jäsenelle tai henkilöstölle, tai siltä osin
kuin se on mahdollista vastaanottavan valvontaviranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön puitteissa,
sallia lähettävän valvontaviranomaisen jäsenten tai henkilöstön käyttää tutkintavaltuuksiaan
lähettävän valvontaviranomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Näitä tutkintavaltuuksia
voidaan käyttää ainoastaan vastaanottavan valvontaviranomaisen jäsenten tai henkilöstön johdolla
ja heidän läsnä ollessaan. Lähettävän valvontaviranomaisen jäseniin tai henkilöstöön sovelletaan
vastaanottavan valvontaviranomaisen jäsenvaltion lainsäädäntöä.
…
5.

Jäsenvaltio, jonka alueella vahinko aiheutui, vastaa vahingon korvaamisesta henkilöstönsä

aiheuttamia vahinkoja koskevien ehtojen mukaisesti. Sen lähettävän valvontaviranomaisen
jäsenvaltion, jonka henkilöstö on aiheuttanut vahinkoa kenelle tahansa henkilölle toisen
jäsenvaltion alueella, on korvattava jälkimmäiselle jäsenvaltiolle kokonaisuudessaan korvaukset,
jotka tämä on maksanut heidän puolestaan korvaukseen oikeutetuille.".
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144.

Sivulla 73, 2 jakson otsikossa:

on:
"2 Jakso
Yhdenmukaisuus",
pitää olla:
"2 jakso
Yhdenmukaisuus".
145.

Sivulla 73, 63 artiklassa:

on:
"Jotta voidaan edistää tämän asetuksen yhdenmukaista soveltamista kaikkialla unionissa
valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja tarvittaessa komission kanssa tämän
jakson mukaisen yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa.",
pitää olla:
"Jotta voidaan edistää tämän asetuksen yhdenmukaista soveltamista kaikkialla unionissa,
valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä toistensa ja tarvittaessa komission kanssa tämän
jakson mukaisen yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa.".
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146.

Sivuilla 73 ja 74, 64 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa:

on:
"b)

joka koskee 40 artiklan 7 kohdan mukaista kysymystä siitä, onko käytännesääntöjen luonnos
tai muutos tai laajennus tämän asetuksen mukainen;

c)

jonka tarkoituksena on hyväksyä vaatimukset 41 artiklan 3 kohdan mukaisen elimen, 43
artiklan 3 kohdan mukaisen sertifiointielimen akkreditoimiseksi tai hyväksyä 42 artiklan 5
kohdassa tarkoitetut sertifiointikriteerit;

d)

jonka tarkoituksena on 46 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja 28 artiklan 8 kohdassa
tarkoitettujen tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden määrittäminen;",

pitää olla:
"b)

joka koskee 40 artiklan 7 kohdan mukaista kysymystä siitä, onko käytännesääntöjen luonnos
tai käytännesääntöjä koskeva muutos tai laajennus tämän asetuksen mukainen;

c)

jonka tarkoituksena on hyväksyä vaatimukset 41 artiklan 3 kohdan mukaisen elimen tai 43
artiklan 3 kohdan mukaisen sertifiointielimen akkreditoimiseksi tai hyväksyä 42 artiklan 5
kohdassa tarkoitetut sertifiointikriteerit;

d)

jonka tarkoituksena on 46 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja 28 artiklan 8 kohdassa
tarkoitettujen tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden vahvistaminen;".
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147.

Sivulla 64 artiklan 4, 5, 6, 7 ja 8 kohdassa:

on:
"4.

Valvontaviranomaisten ja komission on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava

tietosuojaneuvostolle sähköisesti vakiolomaketta käyttäen kaikki olennaiset tiedot, tarpeen vaatiessa
esimerkiksi yhteenveto tosiseikoista, päätösehdotus, perustelut, joiden vuoksi kyseisen toimenpiteen
toteuttaminen on tarpeen, sekä muiden osallistuvien valvontaviranomaisten näkemykset.
5.

Tietosuojaneuvoston puheenjohtajan on ilmoitettava sähköisesti ja ilman aiheetonta

viivytystä
a)

tietosuojaneuvoston jäsenille ja komissiolle kaikista sille toimitetuista asiaa koskevista
olennaisista tiedoista vakiolomaketta käyttäen. Tietosuojaneuvoston sihteeristö toimittaa
tarvittaessa myös käännöksen asiaankuuluvista tiedoista; ja

b)

tapauksen mukaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle sekä komissiolle
annetusta lausunnosta ja julkaistava se.

6.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen ei saa hyväksyä 1

kohdassa tarkoitettua päätösehdotusta 3 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa.
7.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen ottaa

tietosuojaneuvoston lausunnon huomioon mahdollisimman kattavasti ja ilmoittaa
tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle sähköisesti kahden viikon kuluessa lausunnon saamisesta,
pitäytyykö se päätösehdotuksessaan vai muuttaako se sitä, ja toimittaa puheenjohtajalle
mahdollisesti muutetun päätösehdotuksen vakiolomaketta käyttäen.
8.

Jos 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen ilmoittaa

tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa,
ettei se aio noudattaa neuvoston lausuntoa kokonaisuudessaan tai osittain ja esittää asianmukaiset
perusteet, sovelletaan 65 artiklan 1 kohtaa.",
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pitää olla:
"4.

Valvontaviranomaisten ja komission on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava

tietosuojaneuvostolle sähköisesti ja vakiomuotoisesti kaikki olennaiset tiedot, tarpeen vaatiessa
esimerkiksi yhteenveto tosiseikoista, päätösehdotus, perustelut, joiden vuoksi kyseisen toimenpiteen
toteuttaminen on tarpeen, sekä muiden asianomaisten valvontaviranomaisten näkemykset.
5.

Tietosuojaneuvoston puheenjohtajan on ilmoitettava sähköisesti ja ilman aiheetonta

viivytystä
a)

tietosuojaneuvoston jäsenille ja komissiolle kaikista sille toimitetuista olennaisista tiedoista
vakiomuotoisesti. Tietosuojaneuvoston sihteeristö toimittaa tarvittaessa myös käännöksen
asiaankuuluvista tiedoista; ja

b)

tapauksesta riippuen 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle sekä komissiolle
annetusta lausunnosta ja julkaistava se.

6.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen ei saa antaa 1 kohdassa

tarkoitettua päätösehdotusta 3 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa.
7.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen ottaa

tietosuojaneuvoston lausunnon huomioon mahdollisimman kattavasti ja ilmoittaa
tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle sähköisesti kahden viikon kuluessa lausunnon saamisesta,
pitäytyykö se päätösehdotuksessaan vai muuttaako se sitä, ja toimittaa puheenjohtajalle
mahdollisesti muutetun päätösehdotuksen vakiomuotoisesti.
8.

Jos 1 kohdassa tarkoitettu toimivaltainen valvontaviranomainen ilmoittaa

tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle tämän artiklan 7 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa,
ettei se aio, kokonaan tai osittain, noudattaa neuvoston lausuntoa ja esittää asianmukaiset perusteet,
sovelletaan 65 artiklan 1 kohtaa.".
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148.

Sivuilla 74 ja 75, 65 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa:

on:
"a)

jos 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa asianomainen valvontaviranomainen on
esittänyt johtavan viranomaisen päätösehdotukseen merkityksellisen ja perustellun
vastalauseen ja jos johtava viranomainen ei ole noudattanut tällaista vastalausetta tai on
hylännyt tällaisen vastalauseen, koska se ei ollut merkityksellinen ja/tai perusteltu. Sitova
päätös koskee kaikkia seikkoja, joista merkityksellinen ja perusteltu vastalause on esitetty,
erityisesti sen suhteen, onko tätä asetusta rikottu vai ei;

…
c)

jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei pyydä tietosuojaneuvostolta lausuntoa 64
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tai ei noudata tietosuojaneuvoston 64 artiklan
nojalla antamaa lausuntoa. Tällöin asianomaiset valvontaviranomaiset tai komissio voivat
ilmoittaa asiasta tietosuojaneuvostolle.",

pitää olla:
"a)

jos 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa asianomainen valvontaviranomainen on
esittänyt johtavan viranomaisen päätösehdotukseen merkityksellisen ja perustellun
vastalauseen ja jos johtava valvontaviranomainen ei ole noudattanut tällaista vastalausetta
tai on hylännyt tällaisen vastalauseen, koska se ei ollut merkityksellinen tai perusteltu.
Sitova päätös koskee kaikkia niitä seikkoja, joista merkityksellinen ja perusteltu vastalause
on esitetty, erityisesti sen suhteen, onko tätä asetusta rikottu vai ei;

…
c)

jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei pyydä tietosuojaneuvostolta lausuntoa 64
artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tai ei noudata tietosuojaneuvoston 64 artiklan
nojalla antamaa lausuntoa. Tällöin asianomaiset valvontaviranomaiset tai komissio voivat
välittää asian tietosuojaneuvostolle.".
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149.

Sivulla 75, 66 artiklan 1 kohdassa:

on:
"1.

… se voi 63, 64 ja 65 artiklassa tarkoitetusta yhdenmukaisuusmenettelystä tai 60 artiklassa

tarkoitetusta menettelystä poiketen …",
pitää olla:
"1.

… se voi 63, 64 ja 65 artiklassa tarkoitetusta yhdenmukaisuusmekanismista tai 60 artiklassa

tarkoitetusta menettelystä poiketen …".
150.

Sivulla 76, 67 artiklan ensimmäisessä alakohdassa:

on:
"Komissio voi hyväksyä yleisiä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla täsmennetään järjestelyt
valvontaviranomaisten kesken ja valvontaviranomaisten ja tietosuojaneuvoston välillä sähköisin
keinoin toteutettavaa tietojenvaihtoa varten ja erityisesti 64 artiklassa tarkoitettu vakiolomake."
pitää olla:
"Komissio voi hyväksyä yleisiä täytäntöönpanosäädöksiä, joilla täsmennetään menettelytavat, joita
sovelletaan valvontaviranomaisten väliseen sekä valvontaviranomaisten ja tietosuojaneuvoston
väliseen sähköiseen tietojenvaihtoon ja erityisesti 64 artiklassa tarkoitettu vakiomuotoisuus."
151.

Sivulla 76, 3 jakson otsikossa:

on:
"3 Jakso
Euroopan tietosuojaneuvosto",
pitää olla:
"3 jakso
Euroopan tietosuojaneuvosto".
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152.

Sivulla 76, 68 artiklan 1, 5 ja 6 kohdassa:

on:
"1.

Perustetaan Euroopan tietosuojaneuvosto, jäljempänä 'tietosuojaneuvosto', unionin elimeksi,

jolla on oikeushenkilöllisyys.
…
5.

Komissiolla on oikeus osallistua tietosuojaneuvoston toimintaan ja kokouksiin ilman

äänioikeutta. Komissio nimeää edustajansa. Tietosuojaneuvoston puheenjohtaja ilmoittaa
komissiolle tietosuojaneuvoston toiminnasta.
6.

Edellä olevaan 65 artiklaan liittyvissä tapauksissa Euroopan tietosuojavaltuutetulla on

äänioikeus vain päätöksissä, jotka koskevat unionin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin sovellettavia
periaatteita ja sääntöjä, jotka vastaavat asiasisällöltään tämän asetuksen periaatteita ja sääntöjä.",
pitää olla:
"1.

Perustetaan Euroopan tietosuojaneuvosto, jäljempänä 'tietosuojaneuvosto', unionin elimeksi,

jolla on oikeushenkilön asema.
…
5.

Komissiolla on oikeus osallistua tietosuojaneuvoston toimintaan ja kokouksiin ilman

äänioikeutta. Komissio nimeää edustajansa. Tietosuojaneuvoston puheenjohtaja tiedottaa
komissiolle tietosuojaneuvoston toiminnasta.
6.

Edellä olevaan 65 artiklaan liittyvissä tilanteissa Euroopan tietosuojavaltuutetulla on

äänioikeus vain päätöksissä, jotka koskevat unionin toimielimiin, elimiin ja laitoksiin sovellettavia
periaatteita ja sääntöjä, jotka vastaavat asiasisällöltään tämän asetuksen periaatteita ja sääntöjä.".
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153.

Sivuilla 76 ja 77, 70 artiklan 1 kohdan a, b, d ja e alakohdassa:

on:
"a)

tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen seuranta ja varmistaminen 64 ja 65 artiklassa
säädetyissä tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten
valvontaviranomaisten tehtäviä;

b)

antaa komissiolle neuvoja kaikista henkilötietojen suojaan unionissa liittyvistä
kysymyksistä, myös tämän asetuksen mahdollisesta muuttamisesta;

…
d)

antaa suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita käytänteitä menettelyistä, joilla poistetaan
henkilötietoihin liittyviä linkkejä sekä tietojen kopioita ja jäljennöksiä julkisesti saatavilla
olevista viestintäpalveluista, siten kuin 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan;

e)

tarkastelee omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenensä tai komission pyynnöstä kysymyksiä,
jotka koskevat tämän asetuksen soveltamista, ja antaa suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita
käytänteitä, joiden tarkoituksena on tukea tämän asetuksen johdonmukaista soveltamista;",

pitää olla:
"a)

valvoo ja varmistaa, että tätä asetusta sovelletaan oikein 64 ja 65 artiklassa säädetyissä
tapauksissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisten valvontaviranomaisten tehtäviä;

b)

antaa komissiolle neuvoja kaikista henkilötietojen suojaan unionissa liittyvistä
kysymyksistä, myös tähän asetukseen ehdotetuista muutoksista;

…
d)

antaa ohjeita, suosituksia ja parhaita käytänteitä menettelyistä, joilla poistetaan
henkilötietoihin liittyviä linkkejä sekä tietojen kopioita ja jäljennöksiä julkisesti saatavilla
olevista viestintäpalveluista, siten kuin 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan;

e)

tarkastelee omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenensä tai komission pyynnöstä kysymyksiä,
jotka koskevat tämän asetuksen soveltamista, ja antaa ohjeita, suosituksia ja parhaita
käytänteitä, joiden tarkoituksena on tukea tämän asetuksen johdonmukaista soveltamista;".
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154.

Sivulla 77, 70 artiklan 1 kohdan f, g ja h alakohdassa:

on:
"f)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita
käytänteitä 22 artiklan 2 kohdan mukaisia profilointiin perustuvia päätöksiä koskevien
kriteerien ja edellytysten tarkemmaksi määrittelemiseksi;

g)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita
käytänteitä 33 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen henkilötietoturvaloukkausten
toteamiseksi ja aiheettoman viivytyksen määrittelemiseksi sekä niiden erityisten
olosuhteiden määrittelemiseksi, joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on
ilmoitettava henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;

h)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita
käytänteitä olosuhteista, joissa henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa
34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja
vapauksille;",

pitää olla:
"f)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti ohjeita, suosituksia ja parhaita käytänteitä 22
artiklan 2 kohdan mukaisia profilointiin perustuvia päätöksiä koskevien kriteerien ja
edellytysten tarkemmaksi määrittelemiseksi;

g)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti ohjeita, suosituksia ja parhaita käytänteitä 33
artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen henkilötietoturvaloukkausten toteamiseksi ja
aiheettoman viivytyksen määrittelemiseksi sekä niiden erityisten olosuhteiden
määrittelemiseksi, joissa rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta;

h)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti ohjeita, suosituksia ja parhaita käytänteitä
olosuhteista, joissa henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa 34 artiklan 1
kohdassa tarkoitetun korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille;".

11744/20
LIITE

220
JUR.7

FI

155.

Sivulla 77, 70 artiklan 1 kohdan i, j, k ja l alakohdassa:

on:
"i)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita
käytänteitä, joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen siirroille,
jotka perustuvat rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden noudattamiin yritystä
koskeviin sitoviin sääntöihin, sekä lisävaatimuksista, jotka ovat tarpeen 47 artiklassa
tarkoitettujen asianomaisten rekisteröityjen henkilötietojen suojan varmistamiseksi;

j)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita
käytänteitä 49 artiklan 1 kohdan mukaisia henkilötietojen siirtoja koskevien kriteerien ja
vaatimusten tarkemmaksi määrittelemiseksi;

k)

laatii valvontaviranomaisille suuntaviivoja, jotka koskevat 58 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista ja hallinnollisten sakkojen määräämistä 83
artiklan nojalla;

l)

tarkastelee suuntaviivojen, suositusten ja parhaiden käytänteiden soveltamista käytäntöön;",

pitää olla:
"i)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti ohjeita, suosituksia ja parhaita käytänteitä,
joissa määritellään tarkemmin kriteerit ja vaatimukset henkilötietojen siirroille, jotka
perustuvat rekisterinpitäjien ja henkilötietojen käsittelijöiden noudattamiin yritystä
koskeviin sitoviin sääntöihin, sekä lisävaatimuksista, jotka ovat tarpeen 47 artiklassa
tarkoitettujen asianomaisten rekisteröityjen henkilötietojen suojan varmistamiseksi;

j)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti ohjeita, suosituksia ja parhaita käytänteitä 49
artiklan 1 kohdan mukaisia henkilötietojen siirtoja koskevien kriteerien ja vaatimusten
tarkemmaksi määrittelemiseksi;

k)

laatii valvontaviranomaisille ohjeita, jotka koskevat 58 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettujen toimenpiteiden soveltamista ja hallinnollisten sakkojen määräämistä 83
artiklan nojalla;

l)

tarkastelee ohjeiden, suositusten ja parhaiden käytänteiden käytännön soveltamista;".
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156.

Sivulla 77, 70 artiklan 1 kohdan m alakohdassa:

on:
"m)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti suuntaviivoja, suosituksia ja parhaita
käytänteitä sellaisten yhdenmukaisten menettelyjen laatimiseksi, joilla luonnolliset henkilöt
voivat ilmoittaa tämän asetuksen rikkomisista 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti;",

pitää olla:
"m)

antaa tämän kohdan e alakohdan mukaisesti ohjeita, suosituksia ja parhaita käytänteitä
sellaisten yhteisten menettelyjen luomiseksi, joilla luonnolliset henkilöt voivat tehdä
ilmoituksia tämän asetuksen 54 artiklan 2 kohdan mukaisista rikkomisista;".
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157.

Sivulla 78, 70 artiklan 1 kohdan t ja w alakohdassa:

on:
"t)

antaa lausuntoja valvontaviranomaisten toimenpideluonnoksista 64 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti ja 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti sille
toimitetuissa asioissa sekä antaa sitovia päätöksiä 65 artiklan nojalla, myös 66 artiklassa
tarkoitetuissa tapauksissa;

…
w)

edistää tietosuojalainsäädäntöä ja -käytänteitä koskevan tietämyksen ja niitä koskevien
asiakirjojen vaihtoa tietosuojaviranomaisten kesken kaikkialla maailmassa;",

pitää olla:
"t)

antaa lausuntoja valvontaviranomaisten päätösluonnoksista 64 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti ja 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti sille
toimitetuissa asioissa sekä antaa sitovia päätöksiä 65 artiklan nojalla, myös 66 artiklassa
tarkoitetuissa tapauksissa;

…
w)

edistää tietosuojalainsäädäntöä ja -käytänteitä koskevan tietämyksen jakamista ja niitä
koskevien asiakirjojen vaihtoa henkilötietojen suojaa valvovien viranomaisten kesken
kaikkialla maailmassa;".
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158.

Sivulla 78, 71 artiklan 1 ja 2 kohdassa:

on:
"1.

Tietosuojaneuvoston on laadittava vuosittain kertomus luonnollisten henkilöiden

tietosuojasta käsittelyn yhteydessä unionissa ja tarvittaessa kolmansissa maissa ja kansainvälisissä
järjestöissä. Kertomus on julkaistava ja toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja
komissiolle.
2.

Vuosittaisessa kertomuksessa on tarkasteltava 70 artiklan 1 kohdan l alakohdassa

tarkoitettujen suuntaviivojen, suositusten ja parhaiden käytänteiden sekä 65 artiklassa tarkoitettujen
sitovien päätösten käytännön soveltamista.",
pitää olla:
"1.

Tietosuojaneuvoston on laadittava vuosittainen kertomus luonnollisten henkilöiden suojasta

käsittelyn yhteydessä unionissa ja tarvittaessa kolmansissa maissa ja kansainvälisissä järjestöissä.
Kertomus on julkaistava ja toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.
2.

Vuosittaisessa kertomuksessa on myös tarkasteltava 70 artiklan 1 kohdan l alakohdassa

tarkoitettujen ohjeiden, suositusten ja parhaiden käytänteiden sekä 65 artiklassa tarkoitettujen
sitovien päätösten käytännön soveltamista.".
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159.

Sivulla 79, 75 artiklan 5 ja 6 kohdassa:

on:
"5.

Sihteeristö antaa tietosuojaneuvostolle analyysi-, hallinto- ja logistiikkatukea.

6.

Sihteeristöllä on erityisesti seuraavat tehtävät:

a)

hoitaa tietosuojaneuvoston juoksevia asioita;

b)

hoitaa tietosuojaneuvoston, sen puheenjohtajan ja komission välistä viestintää;

c)

hoitaa viestintää muille toimielimille ja yleisölle;

d)

käyttää sähköisiä viestintävälineitä sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä;

e)

kääntää tarvittavat tiedot;

f)

valmistella ja seurata tietosuojaneuvoston kokouksia;

g)

valmistella, laatia ja julkaista tietosuojaneuvoston lausuntoja, valvontaviranomaisten
välisten kiistojen ratkaisua koskevia päätöksiä ja muita asiakirjoja.",

pitää olla:
"5.

Sihteeristö antaa tietosuojaneuvostolle analyyttistä tukea sekä hallinnollista ja logistista

tukea.
6.

Sihteeristö vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

tietosuojaneuvoston juoksevien asioiden hoitaminen;

b)

tietosuojaneuvoston, sen puheenjohtajan ja komission välinen viestintä;

c)

viestintä muille toimielimille ja yleisölle;

d)

sähköisten viestintävälineiden käyttö sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä;

e)

tarpeellisten tietojen kääntäminen;

f)

tietosuojaneuvoston kokousten valmisteleminen ja seuraaminen;

g)

tietosuojaneuvoston lausuntojen, valvontaviranomaisten välisten kiistojen ratkaisua
koskevien päätösten ja muiden asiakirjojen valmisteleminen, laatiminen ja julkaiseminen.".
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160.

Sivulla 79, 76 artiklan otsikossa:

on:
"76 artikla
Tietojen salassapito",
pitää olla:
"76 artikla
Salassapito".
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161.

Sivulla 80, 77 artiklassa:

on:
"77 artikla
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
1.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä

jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty
rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja
tai oikeussuojakeinoja.
2.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on jätetty, on ilmoitettava valituksen tekijälle valituksen

etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen
mahdollisuudesta.",
pitää olla:
"77 artikla
Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle
1.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä

jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty
rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä
rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja
tai oikeussuojakeinoja.
2.

Valvontaviranomaisen, jolle kantelu on tehty, on ilmoitettava kantelun tekijälle sen

etenemisestä ja ratkaisusta, mukaan lukien 78 artiklan mukaisten oikeussuojakeinojen
mahdollisuudesta.".
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162.

Sivulla 80, 78 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa:

on:
"2.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos 55 ja 56 artiklan

nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole käsitellyt valitusta tai ilmoittanut rekisteröidylle
kolmen kuukauden kuluessa 77 artiklan nojalla tehdyn valituksen etenemisestä tai ratkaisusta,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin
oikeudellisia oikeussuojakeinoja.
3.

Kanne valvontaviranomaista vastaan on nostettava sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, johon

valvontaviranomainen on sijoittautunut.
4.

Jos kanne on nostettu sellaista valvontaviranomaisen päätöstä vastaan, jota edelsi

tietosuojaneuvoston yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa antama lausunto tai päätös,
valvontaviranomaisen on toimitettava kyseinen lausunto tai päätös tuomioistuimelle.",
pitää olla:
"2.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, jos 55 ja 56 artiklan

nojalla toimivaltainen valvontaviranomainen ei ole käsitellyt kantelua tai ilmoittanut rekisteröidylle
kolmen kuukauden kuluessa 77 artiklan nojalla tehdyn kantelun etenemisestä tai ratkaisusta,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai muita kuin
oikeudellisia oikeussuojakeinoja.
3.

Oikeudellinen menettely valvontaviranomaista vastaan on pantava vireille sen jäsenvaltion

tuomioistuimissa, johon valvontaviranomainen on sijoittautunut.
4.

Jos oikeudellisen menettelyn kohteena on sellainen valvontaviranomaisen päätös, jota edelsi

tietosuojaneuvoston yhdenmukaisuusmekanismin puitteissa antama lausunto tai päätös,
valvontaviranomaisen on toimitettava kyseinen lausunto tai päätös tuomioistuimelle.".
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163.

Sivulla 80, 79 artiklan 1 ja 2 kohdassa:

on:
"1.

… mukaan lukien 77 artiklaan perustuva oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

2.

Kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan on nostettava sen jäsenvaltion

tuomioistuimissa, jossa rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä on toimipaikka.
Vaihtoehtoisesti tällainen kanne voidaan nostaa sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa
rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka on, paitsi jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on
jäsenvaltion viranomainen, jonka toiminta liittyy sen julkisen vallan käyttöön.",
pitää olla:
"1.

… mukaan lukien 77 artiklaan perustuva oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

2.

Oikeudellinen menettely rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää vastaan on pantava

vireille sen jäsenvaltion tuomioistuimissa, jossa rekisterinpitäjällä tai henkilötietojen käsittelijällä
on toimipaikka. Vaihtoehtoisesti menettely voidaan panna vireille sen jäsenvaltion
tuomioistuimissa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka on, paitsi jos rekisterinpitäjä tai
henkilötietojen käsittelijä on jäsenvaltion viranomainen, jonka toiminta liittyy sen julkisen vallan
käyttöön.".
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164.

Sivulla 81, 80 artiklan 1 ja 2 kohdassa:

on:
"1.

… henkilötietojensa suojan osalta, tekemään valitus puolestaan ja käyttämään puolestaan 77,

78 ja 79 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia ja 82 artiklassa tarkoitettua korvauksensaamisoikeutta, jos
siitä on säädetty jäsenvaltion lainsäädännössä.
2.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla elimillä, järjestöillä

tai yhdistyksillä on oltava rekisteröidyn valtuutuksesta riippumatta oikeus tehdä kyseisessä
jäsenvaltiossa valitus 77 artiklan nojalla toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja …",
pitää olla:
"1.

… henkilötietojensa suojan osalta, tekemään kantelu puolestaan sekä käyttämään puolestaan

77, 78 ja 79 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia ja 82 artiklassa tarkoitettua korvauksensaamisoikeutta,
jos siitä on säädetty jäsenvaltion lainsäädännössä.
2.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla elimillä, järjestöillä

tai yhdistyksillä on oltava rekisteröidyn valtuutuksesta riippumatta oikeus tehdä kyseisessä
jäsenvaltiossa kantelu 77 artiklan nojalla toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja …".
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165.

Sivulla 81, 81 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa:

on:
"1.

Jos jäsenvaltion toimivaltaisella tuomioistuimella on tietoa saman rekisterinpitäjän tai

henkilötietojen käsittelijän käsittelytoimintoihin liittyvää samaa asiaa koskevien kanteiden vireillä
olosta jonkin toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa, sen on otettava yhteyttä tuohon toisen
jäsenvaltion tuomioistuimeen varmistaakseen tällaisten kanteiden olemassaolon.
2.

Jos saman rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän käsittelytoimintoihin liittyvää

samaa asiaa koskevia kanteita on vireillä jonkin toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa, muut
toimivaltaiset tuomioistuimet kuin se, jossa kanne on ensin nostettu, voivat keskeyttää
menettelynsä.
3.

Jos nämä kanteet ovat vireillä ensimmäisessä oikeusasteessa, muut tuomioistuimet kuin se,

jossa kanne on nostettu ensiksi, voivat jonkin asianosaisen pyynnöstä myös jättää asian tutkimatta,
jos tuomioistuin, jossa kanne on ensin nostettu, on toimivaltainen tutkimaan kyseiset kanteet ja jos
niiden yhdistäminen on tämän tuomioistuimen lain mukaan sallittua.",
pitää olla:
"1.

Jos jäsenvaltion toimivaltaisella tuomioistuimella on tietoa saman rekisterinpitäjän tai

henkilötietojen käsittelijän käsittelytoimintoihin liittyvän samaa asiaa koskevan menettelyn vireillä
olosta jonkin toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa, sen on otettava yhteyttä tuohon toisen
jäsenvaltion tuomioistuimeen varmistaakseen tällaisen menettelyn olemassaolon.
2.

Jos saman rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän käsittelytoimintoihin liittyvä

samaa asiaa koskeva menettely on vireillä jonkin toisen jäsenvaltion tuomioistuimessa, muut
toimivaltaiset tuomioistuimet kuin se, jossa menettely on ensin pantu vireille, voivat keskeyttää
menettelynsä.
3.

Jos menettely on vireillä ensimmäisessä oikeusasteessa, muut tuomioistuimet kuin se, jossa

menettely on pantu ensin vireille, voivat jonkin asianosaisen pyynnöstä myös jättää asian
tutkimatta, jos tuomioistuin, jossa menettely on ensin pantu vireille, on toimivaltainen käsittelemään
kyseessä olevat asiat, ja jos niiden yhdistäminen on tämän tuomioistuimen lain mukaan sallittua.".
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166.

Sivulla 81, 82 artiklan 4 kohdassa:

on:
"4.

Jos samaan tietojenkäsittelyyn osallistuu useampi kuin yksi rekisterinpitäjä tai

henkilötietojen käsittelijä taikka rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä, ja jos ne ovat 2 ja 3
kohdan mukaisesti vastuussa käsittelystä aiheutuneesta mahdollisesta vahingosta, kukin
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on vastuussa koko vahingosta, jotta voidaan varmistaa,
että rekisteröity saa tosiasiallisen korvauksen.",
pitää olla:
"4.

Jos samaan tietojenkäsittelyyn osallistuu useampi kuin yksi rekisterinpitäjä tai

henkilötietojen käsittelijä taikka sekä rekisterinpitäjä että henkilötietojen käsittelijä, ja jos ne ovat 2
ja 3 kohdan mukaisesti vastuussa käsittelystä aiheutuneesta mahdollisesta vahingosta, kukin
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on vastuussa koko vahingosta, jotta voidaan varmistaa,
että rekisteröity saa tosiasiallisen korvauksen.".
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167.

Sivulla 82, 83 artiklan otsikossa ja 1 ja 2 kohdassa:

on:
"83 artikla
Hallinnollisten sakkojen määräämisen yleiset edellytykset
1.

Jokaisen valvontaviranomaisen on varmistettava, että 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tämän

asetuksen rikkomisesta määrättävien hallinnollisten sakkojen määrääminen tämän artiklan
mukaisesti on kussakin yksittäisessä tapauksessa tehokasta, oikeasuhteista ja varoittavaa.
2.

Hallinnolliset sakot määrätään kunkin yksittäisen tapauksen olosuhteiden mukaisesti 58

artiklan 2 kohdan a–h ja j alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi tai niiden sijasta. Kun
päätetään hallinnollisen sakon määräämisestä ja hallinnollisen sakon määrästä, kussakin
yksittäisessä tapauksessa on otettava asianmukaisesti huomioon seuraavat seikat:
a)

rikkomisen luonne, vakavuus ja kesto, kyseisen tietojenkäsittelyn luonne, laajuus tai
tarkoitus huomioon ottaen, sekä niiden rekisteröityjen lukumäärä, joihin rikkominen
vaikuttaa, ja heille aiheutuneen vahingon suuruus;

b)

rikkomisen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

…
e)

rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän mahdolliset aiemmat vastaavat rikkomiset;

f)

yhteistyön aste valvontaviranomaisen kanssa rikkomisen korjaamiseksi ja sen mahdollisten
haittavaikutusten lieventämiseksi;

g)

henkilötietoryhmät, joihin rikkominen vaikuttaa;

h)

tapa, jolla rikkominen tuli valvontaviranomaisen tietoon, erityisesti se, ilmoittiko
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä rikkomisesta ja missä laajuudessa;

…
k)

mahdolliset muut tapaukseen sovellettavat raskauttavat tai lieventävät tekijät, kuten
rikkomisesta suoraan tai välillisesti saadut mahdolliset taloudelliset edut tai rikkomisella
vältetyt tappiot",
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pitää olla:
"83 artikla
Hallinnollisten seuraamusmaksujen määräämisen yleiset edellytykset
1.

Jokaisen valvontaviranomaisen on varmistettava, että 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen tämän

asetuksen rikkomisesta määrättävien hallinnollisten seuraamusmaksujen määrääminen tämän
artiklan mukaisesti on kussakin yksittäisessä tapauksessa tehokasta, oikeasuhteista ja varoittavaa.
2.

Hallinnolliset seuraamusmaksut määrätään kunkin yksittäisen tapauksen olosuhteiden

mukaisesti 58 artiklan 2 kohdan a–h ja j alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden lisäksi tai niiden
sijasta. Kun päätetään hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisestä ja hallinnollisen
seuraamusmaksun määrästä, kussakin yksittäisessä tapauksessa on otettava asianmukaisesti
huomioon seuraavat seikat:
a)

rikkomuksen luonne, vakavuus ja kesto huomioon ottaen kyseisen tietojenkäsittelyn luonne,
laajuus tai tarkoitus, sekä niiden rekisteröityjen lukumäärä, joihin rikkomus vaikuttaa, ja
heille aiheutuneen vahingon suuruus;

b)

rikkomuksen tahallisuus tai tuottamuksellisuus;

…
e)

rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän mahdolliset aiemmat vastaavat rikkomukset;

f)

yhteistyön määrä valvontaviranomaisen kanssa rikkomuksen korjaamiseksi ja sen
mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi;

g)

henkilötietoryhmät, joihin rikkomus vaikuttaa;

h)

tapa, jolla rikkomus tuli valvontaviranomaisen tietoon, erityisesti se, ilmoittiko
rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä rikkomuksesta ja missä laajuudessa;

…
k)

mahdolliset muut tapaukseen sovellettavat raskauttavat tai lieventävät tekijät, kuten
rikkomuksesta suoraan tai epäsuorasti saadut mahdolliset taloudelliset edut tai
rikkomuksella vältetyt tappiot.".
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168.

Sivulla 82, 83 artiklan 3 ja 4 kohdassa:

on:
"3.

Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä rikkoo samoissa tai toisiinsa liittyvissä

käsittelytoimissa tahallaan tai tuottamuksellisesti useita tämän asetuksen säännöksiä, hallinnollisen
sakon kokonaismäärä ei saa ylittää vakavimmasta rikkomisesta määrättyä sakkoa.
4.

Seuraavien säännösten rikkomisesta määrätään 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen sakko,

joka on enintään 10 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, kaksi prosenttia sen edeltävän
tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä
määristä on suurempi:
… ",
pitää olla:
"3.

Jos rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä rikkoo samoissa tai toisiinsa liittyvissä

käsittelytoimissa tahallaan tai tuottamuksellisesti useita tämän asetuksen säännöksiä, hallinnollisen
seuraamusmaksun kokonaismäärä ei saa ylittää vakavimmasta rikkomuksesta määrättyä
seuraamusmaksua.
4.

Seuraavien säännösten rikkomisesta määrätään 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen

seuraamusmaksu, joka on enintään 10 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, kaksi prosenttia sen
edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi
näistä määristä on suurempi:
… ".
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169.

Sivulla 83, 83 artiklan 5 kohdassa:

on:
"5.

Seuraavien säännösten rikkomisesta määrätään 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen sakko,

joka on enintään 20 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, neljä prosenttia sen edeltävän
tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä
määristä on suurempi:
a)

edellä 5, 6, 7 ja 9 artiklassa tarkoitetut käsittelyn perusperiaatteet, suostumuksen
edellytykset mukaan luettuna;

… ",
pitää olla:
"5.

Seuraavien säännösten rikkomisesta määrätään 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen

seuraamusmaksu, joka on enintään 20 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, neljä prosenttia sen
edeltävän tilikauden vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi
näistä määristä on suurempi:
a)

edellä 5, 6, 7 ja 9 artiklassa tarkoitetut käsittelyä koskevat perusperiaatteet, mukaan lukien
suostumuksen edellytykset;

… ".
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170.

Sivulla 83, 83 artiklan 6 ja 7 kohdassa:

on:
"6.

Edellä 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen määräyksen noudattamatta

jättämisestä määrätään tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen sakko, joka on enintään
20 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, neljä prosenttia sen edeltävän tilikauden vuotuisesta
maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on suurempi:
7.

Kukin jäsenvaltio voi asettaa sääntöjä siitä, voidaanko viranomaisille tai julkishallinnon

elimille määrätä kyseisessä jäsenvaltiossa hallinnollisia sakkoja ja missä määrin, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 58 artiklan 2 kohdan mukaisia korjaavia toimivaltuuksia.",
pitää olla:
"6.

Edellä 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen määräyksen noudattamatta

jättämisestä määrätään tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti hallinnollinen seuraamusmaksu, joka on
enintään 20 000 000 euroa, tai jos kyseessä on yritys, neljä prosenttia sen edeltävän tilikauden
vuotuisesta maailmanlaajuisesta kokonaisliikevaihdosta sen mukaan, kumpi näistä määristä on
suurempi.
7.

Kukin jäsenvaltio voi asettaa sääntöjä siitä, voidaanko viranomaisille tai julkishallinnon

elimille määrätä kyseisessä jäsenvaltiossa hallinnollisia seuraamusmaksuja ja missä määrin, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta 58 artiklan 2 kohdan mukaisia korjaavia toimivaltuuksia.".
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171.

Sivulla 83, 83 artiklan 9 kohdassa:

on:
"9.

Jos jäsenvaltion oikeusjärjestelmässä ei säädetä hallinnollisista sakoista, tätä artiklaa

voidaan soveltaa niin, että sakon panee vireille toimivaltainen valvontaviranomainen ja sen
määräävät toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet siten, että samalla varmistetaan, että nämä
oikeussuojakeinot ovat tehokkaita ja niillä on vastaava vaikutus kuin valvontaviranomaisten
määräämillä hallinnollisilla sakoilla. Määrättävien sakkojen on joka tapauksessa oltava tehokkaita,
oikeasuhteisia ja varoittavia. Näiden jäsenvaltioiden on toimitettava säännökset, jotka ne
hyväksyvät tämän kohdan nojalla, tiedoksi komissiolle viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2018 ja
niiden mahdolliset myöhemmät muutokset mahdollisimman pian.",
pitää olla:
"9.

Jos jäsenvaltion oikeusjärjestelmässä ei säädetä hallinnollisista seuraamusmaksuista, tätä

artiklaa voidaan soveltaa niin, että seuraamusmaksun panee vireille toimivaltainen
valvontaviranomainen ja sen määräävät toimivaltaiset kansalliset tuomioistuimet siten, että samalla
varmistetaan, että nämä oikeussuojakeinot ovat tehokkaita ja niillä on vastaava vaikutus kuin
valvontaviranomaisten määräämillä hallinnollisilla seuraamusmaksuilla. Määrättävien
seuraamusmaksujen on joka tapauksessa oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Näiden
jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle säännöksistä, jotka ne antavat tämän kohdan nojalla,
viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2018 ja mahdollisista myöhemmistä muutoksista viipymättä.".
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172.

Sivulla 83, 84 artiklan 1 ja 2 kohdassa:

on:
"1.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava säännöt tämän asetuksen rikkomisten vuoksi määrättäviä

seuraamuksia varten, erityisesti niiden rikkomisten osalta, joihin ei 83 artiklan nojalla sovelleta
hallinnollisia sakkoja, sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden täytäntöönpanon
varmistamiseksi. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
2.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 1 kohdan nojalla antamansa säännökset tiedoksi

viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2018 ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset
mahdollisimman pian.",
pitää olla:
"1.

Jäsenvaltioiden on säädettävä muista tämän asetuksen rikkomisesta aiheutuvista

seuraamuksista erityisesti niitä tilanteita varten, joihin ei sovelleta 83 artiklan mukaisia
hallinnollisia seuraamusmaksuja, sekä toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden
täytäntöönpanon varmistamiseksi. Tällaisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja
varoittavia.
2.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdan nojalla annetut säännökset komissiolle viimeistään

25 päivänä toukokuuta 2018, ja kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.".

11744/20
LIITE

239
JUR.7

FI

173.

Sivulla 84, 85 artiklan 2 ja 3 kohdassa:

on:
"2.

… säännöksiin, jos ne ovat tarpeen henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden sovittamiseksi

yhteen sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden kanssa.
3.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 2 kohdan nojalla antamansa säännökset tiedoksi

ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset mahdollisimman pian.",
pitää olla:
"2.

… säännöksiin, jos ne ovat tarpeen henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden

yhteensovittamiseksi sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden kanssa.
3.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 kohdan nojalla annetuista säännöksistä ja

viipymättä kaikista niitä koskevista myöhemmistä muutoksista.".
174.

Sivulla 84, 87 artiklassa:

on:
"Jäsenvaltiot voivat määritellä tarkemmin erityiset kansallisen henkilönumeron tai muun yleisen
tunnisteen käsittelyn edellytykset. Tässä tapauksessa kansallista henkilönumeroa tai muuta yleistä
tunnistetta on käytettävä ainoastaan noudattaen rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia koskevia
asianmukaisia suojatoimia tämän asetuksen mukaisesti.",
pitää olla:
"Jäsenvaltiot voivat määritellä tarkemmin erityiset kansallisen henkilötunnuksen tai muun yleisen
tunnisteen käsittelyn edellytykset. Tässä tapauksessa kansallista henkilötunnusta tai muuta yleistä
tunnistetta on käytettävä ainoastaan noudattaen rekisteröidyn oikeuksia ja vapauksia koskevia
asianmukaisia suojatoimia tämän asetuksen mukaisesti.".
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175.

Sivulla 84, 88 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa:

on:
"1.

Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia

sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä oikeuksien ja vapauksien
suojan varmistamiseksi, erityisesti palvelukseenottamista tai työsopimuksen täytäntöönpanoa
varten, mukaan lukien lakisääteisten tai työehtosopimukseen perustuvien velvollisuuksien
suorittaminen, työn johto, suunnittelu ja organisointi, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus
työpaikalla, työterveys ja -turvallisuus, työnantajan tai asiakkaan omaisuuden suoja, sekä
työntekoon liittyvien oikeuksien ja etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista käyttöä sekä työsuhteen
päättämistä varten.
2.

Näihin sääntöihin on sisällytettävä asianmukaisia ja erityisiä toimenpiteitä rekisteröidyn

ihmisarvon, oikeutettujen etujen ja perusoikeuksien suojaamiseksi siten, että erityistä huomiota
kiinnitetään tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtoihin saman konsernin tai
yritysryhmän, joka harjoittaa yhteistä taloudellista toimintaa, sisällä ja työpaikalla käytössä oleviin
valvontajärjestelmiin.
3.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdan nojalla antamansa säännökset tiedoksi komissiolle

viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2018 ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset
mahdollisimman pian.",
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pitää olla:
"1.

Jäsenvaltiot voivat antaa lakisääteisesti tai työehtosopimuksilla yksityiskohtaisempia

sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä oikeuksien ja vapauksien
suojan varmistamiseksi, erityisesti palvelukseenottamista tai työsopimuksen täytäntöönpanoa
varten, mukaan lukien lakisääteisten tai työehtosopimukseen perustuvien velvollisuuksien
täyttäminen, työn johto, työn suunnittelu ja organisointi, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus
työpaikalla, työterveys ja -turvallisuus, työnantajan tai asiakkaan omaisuuden suoja, sekä
työntekoon liittyvien oikeuksien ja etuuksien yksilöllistä tai kollektiivista käyttöä tai nautintaa sekä
työsuhteen päättämistä varten.
2.

Näihin sääntöihin on sisällytettävä asianmukaisia ja erityisiä toimenpiteitä rekisteröidyn

ihmisarvon, oikeutettujen etujen ja perusoikeuksien suojaamiseksi siten, että erityistä huomiota
kiinnitetään tietojenkäsittelyn läpinäkyvyyteen, henkilötietojen siirtoihin saman konsernin tai samaa
taloudellista toimintaa harjoittavan yritysryhmän sisällä ja työpaikalla käytössä oleviin
valvontajärjestelmiin.
3.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan nojalla annetut säännökset viimeistään

25 päivänä toukokuuta 2018 ja kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.".
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176.

Sivulla 84 ja 85, 89 artiklan 1 kohdassa:

on:
"1.

… Jos nämä tarkoitukset on mahdollista täyttää käsittelemällä myöhemmin tietoja, minkä

johdosta ei ole mahdollista tai ei ole enää mahdollista tunnistaa rekisteröityjä, nämä tarkoitukset on
täytettävä tällä tavoin.",
pitää olla:
"1.

… Jos nämä tarkoitukset on mahdollista täyttää käsittelemällä tietoja siten, että ei ole

mahdollista tai ei ole enää mahdollista tunnistaa rekisteröityjä, nämä tarkoitukset on täytettävä tällä
tavoin.".
177.

Sivulla 85, 90 artiklan 2 kohdassa:

on:
"2.

Jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdan nojalla antamansa säännökset tiedoksi komissiolle

viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2018 ja niiden mahdolliset myöhemmät muutokset viipymättä.",
pitää olla:
"2.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan nojalla annetut säännökset viimeistään

25 päivänä toukokuuta 2018 ja kaikki niitä koskevat myöhemmät muutokset viipymättä.".
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178.

Sivulla 86, 92 artiklan 2 kohdassa:

on:
"2.

Komissiolle siirretään 24 päivästä toukokuuta 2016 alkaen määräämättömäksi ajaksi 12

artiklan 8 kohdassa ja 43 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.
",
pitää olla:
"2.

Siirretään komissiolle 24 päivästä toukokuuta 2016 alkaen määräämättömäksi ajaksi 12

artiklan 8 kohdassa ja 43 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.".
179.

Sivulla 87, 96 artiklassa:

on:
"Henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille edellyttävät kansainväliset
sopimukset, joita jäsenvaltiot ovat tehneet ennen 24 päivää toukokuuta 2016 ja jotka ovat ennen tätä
päivää voimassa olleen unionin oikeuden mukaisia, ovat edelleen voimassa, kunnes ne muutetaan,
korvataan tai kumotaan.",
pitää olla:
"Henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille koskevat kansainväliset
sopimukset, joita jäsenvaltiot ovat tehneet ennen 24 päivää toukokuuta 2016 ja jotka ovat ennen
kyseistä päivämäärää voimassa olleen unionin oikeuden mukaisia, ovat edelleen voimassa, kunnes
ne muutetaan, korvataan tai kumotaan.".
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180.

Sivulla 87, 97 artiklan 1 ja 2 kohdassa:

on:
"1.

Viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2020 ja joka neljäs vuosi sen jälkeen komissio toimittaa

Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöllisesti kertomukset tämän asetuksen arvioinnista ja
uudelleentarkastelusta. Kertomukset julkistetaan.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä komissio

tarkastelee erityisesti seuraavien soveltamista ja toimivuutta:
a)

kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin tehtäviä henkilötietojen siirtoja koskeva V
luku siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tämän asetuksen 45 artiklan 3 kohdan ja
direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan perusteella hyväksyttyihin päätöksiin;

b)

yhteistyötä ja yhdenmukaisuutta koskeva VII luku.",

pitää olla:
"1.

Viimeistään 25 päivänä toukokuuta 2020 ja joka neljäs vuosi sen jälkeen komissio toimittaa

Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen arvioinnista ja
uudelleentarkastelusta. Kertomukset julkistetaan.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen arviointien ja uudelleentarkastelujen yhteydessä komissio

tarkastelee erityisesti seuraavien soveltamista ja toimivuutta:
a)

kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin tehtäviä henkilötietojen siirtoja koskevaa V
lukua siten, että erityistä huomiota kiinnitetään tämän asetuksen 45 artiklan 3 kohdan ja
direktiivin 95/46/EY 25 artiklan 6 kohdan perusteella hyväksyttyihin päätöksiin;

b)

yhteistyötä ja yhdenmukaisuutta koskevaa VII lukua.".
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181.

Sivulla 87, 97 artiklan 4 ja 5 kohdassa:

on:
"4.

Kun komissio tekee 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja arviointeja ja uudelleenarviointeja, se ottaa

huomioon Euroopan parlamentilta ja neuvostolta sekä muilta asiaankuuluvilta elimiltä ja muista
lähteistä saadut näkemykset ja löydökset.
5.

Komissio esittää tarvittaessa ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi ottaen erityisesti

huomioon tietotekniikassa ja tietoyhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen.",
pitää olla:
"4.

Kun komissio tekee 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja arviointeja ja uudelleentarkasteluja, se

ottaa huomioon Euroopan parlamentilta ja neuvostolta sekä muilta asiaankuuluvilta elimiltä ja
muista lähteistä saadut näkemykset ja löydökset.
5.

Komissio esittää tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi

ottaen erityisesti huomioon tietotekniikassa ja tietoyhteiskunnassa tapahtuvan kehityksen.".
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BILAGA
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning)
(Europeiska unionens officiella tidning L 119 av den 4 maj 2016)
1.

Sidan 3, skäl 13

I stället för:
”(13) För att säkerställa en enhetlig nivå för skyddet av fysiska personer över hela unionen och
undvika avvikelser som hindrar den fria rörligheten av personuppgifter inom den inre
marknaden behövs en förordning som skapar rättslig säkerhet och öppenhet för ekonomiska
aktörer, däribland mikroföretag samt små och medelstora företag, och som ger fysiska
personer i alla medlemsstater samma rättsligt verkställbara rättigheter och skyldigheter samt
ålägger personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden samma ansvar, …”
ska det stå:
”(13) För att säkerställa en enhetlig nivå för skyddet av fysiska personer över hela unionen och
undvika avvikelser som hindrar den fria rörligheten av personuppgifter inom den inre
marknaden behövs en förordning som skapar rättslig säkerhet och öppenhet för ekonomiska
aktörer, däribland mikroföretag samt små och medelstora företag, och som ger fysiska
personer i alla medlemsstater samma rättsligt verkställbara rättigheter och skyldigheter samt
ålägger personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden ansvar, …”.
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2.

Sidan 21, skäl 112

I stället för:
”(112) Dessa undantag bör främst vara tillämpliga på uppgiftsöverföringar som krävs och är
nödvändiga med hänsyn till viktiga allmänintressen, exempelvis vid internationella utbyten
av uppgifter mellan konkurrensmyndigheter, skatte- eller tullmyndigheter,
finanstillsynsmyndigheter, socialförsäkringsmyndigheter eller hälsovårdsmyndigheter, till
exempel …”
ska det stå:
”(112) Dessa undantag bör främst vara tillämpliga på uppgiftsöverföringar som krävs och är
nödvändiga med hänsyn till viktiga allmänintressen, exempelvis vid internationella utbyten
av uppgifter mellan konkurrensmyndigheter, skatte- eller tullmyndigheter,
finanstillsynsmyndigheter, socialförsäkringsmyndigheter, eller med hänsyn till folkhälsan,
till exempel …”.
3.

Sidan 22, skäl 118

I stället för:
”(118) Tillsynsmyndigheternas oberoende bör dock inte innebära att deras utgifter inte kan
underkastas kontroll- eller övervakningsmekanismer eller bli föremål för
domstolsprövning.”
ska det stå:
”(118) Tillsynsmyndigheternas oberoende bör dock inte innebära att deras utgifter inte kan
underkastas kontroll- eller övervakningsmekanismer eller att de inte kan bli föremål för
domstolsprövning.”.
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4.

Sidan 48, artikel 26.1, sista meningen

I stället för:
”Inom ramen för arrangemanget får en gemensam kontaktpunkt för de personuppgiftsansvariga
utses.”
ska det stå:
”Inom ramen för arrangemanget får en gemensam kontaktpunkt för de registrerade utses.”.
5.

Sidan 66, artikel 53.1, inledningen

I stället för:
”1.

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje ledamot av deras tillsynsmyndigheter ska utnämnas
genom ett genom ett öppet förfarande med insyn av”

ska det stå:
”1.

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje ledamot av deras tillsynsmyndigheter ska utnämnas
genom ett öppet förfarande med insyn av”.

6.

Sidan 87, artikel 97.1

I stället för:
”1.

Senast den 25 maj 2020 och därefter vart fjärde år ska kommissionen överlämna en rapport
om tillämpningen och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.”

ska det stå:
”1.

Senast den 25 maj 2020 och därefter vart fjärde år ska kommissionen överlämna en rapport
om utvärderingen och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rådet.”.
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